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Datum: 2 januari
Namn: Björn
Text: Gick idag min runda, kallad "Flinkasjörutten", som ingår i vinterfågelräkningen.
Rundan börjar hemma hos mig, till Ekholm, längs Pinnån till Grytåsa, Sjöbygget,
Flinka sjö o Ekholm igen. Antalet arter blev i år 26, trots avsaknad av vissa "givna" arter. Således fick jag ej på de 20 punkterna koltrast, gulsparv o bergfink, exempelvis! Utanför punkträkningen hade jag koltrast o gulsparv. På ett av stoppen
fick jag 33 sträckande kanadagäss, på ett annat 3 sträckande sångsvanar. Nedan
Bröderna Nilssons i Västra Flinka sågs 2 övervintrande starar spatsera bland snö
o is, en storskarv över Pinnån i Grytåsa, båda obsarna utanför räkningen.
Datum: 2 januari
Namn: John O
Text: Hade 6 st. mindre korsnäbbar som satt i en av mina grannars ädelgran i toppen,
dom letade efter dom små kottarna, Granen cirka 4 meter hög, Jag stod och beundrade dom på 2 meters avstånd i par minuter, dom var helt orädda, mycket
färggranna, jag passerade samma gran igen dagen efter då var dom där igen förmodligen samma flock, såg även samma dag en häger som stod i bäcken nere på
Turabygget, den lyfte när jag kom.
Datum: 3 januari
Namn: Lennart
Text: Ja, så börjar vi ett nytt år igen. Vad kommer det att innehålla av naturupplevelser
och annat? Tre fina dagar har passerat och i obsligan kan jag fylla i 16 arter. 2
skator, 6 koltrast, 6 talgoxe, 2 nötväcka, 3 blåmes, 2 bofink, 3 ringduva, 2 entita,
5 bergfink, 2 gröngöling, 1 stenknäck, 2 större hackspett, 1 nötskrika, 1 ormvråk,
2 kråka, 7 grönsiska. De flesta i trädgården, några i närområden.
Datum: 6 januari
Namn: Björn
Text: Gick på em. över en del av den isbelagda Värsjön. Besökte några öar. Inte många
fåglar, kungsfågel, blåmesar och talgoxar satt på flera ställen på vägen där snöplogen kommit ner i marken. Den rev väl upp en del bokollon med mera. En
spillkråka i Linhultet.
Namn: Lennart
Datum: 7 januari
Text: Årets första cykeltur gick över Flinka Ekholm. Lite kylslagen men med bra kläder var det en skön tur. 3 gråsparvar kvittrade i en buske vid Posten och vid f.d.
Flinka affär fanns 2 steglitser och 1 svartmes. I övrigt inget nytt för året. Vid
Flinka sjö var det nästan bara trafikljud förutom en gärdsmyg som hördes från
vassbältet.
Datum: 9 januari
Namn: Janne
Text: Småvandring i Grytåsa, vid Pinnån och Flinkabäcken. Härliga snöformationer,
ofta isbildning på vattendragen. Först 6 flygande sångsvanar, på jakt efter öppet

vatten. Senare 8 svanar till (flera ungfåglar) och 20-tal gräsänder i vakparti på
Pinnån (vid ilagda stenblock, Björkliden). Svartmes, kungsfåglar. Fika. Fotograferande. Spår efter möss, hare, räv, hund, svan... Men hitta inga utterkanor!
Datum: 9 januari
Namn: Patric
Text: Fin observation av en 2K Kungsörn i Grytåsa.
Datum: 2010-01-16
Namn: Kurt Arne Johansson
Text: Vad är det som sitter i skorstenen? Jo det var vad jag trodde en Kattuggla som
hade slagit sig ner för att söka skydd. Tyvärr blev den rädd och flög till skogs. Nu
måste jag snickra ihop en holk o locka den med.
Datum: 17 januari
Namn: ÖN (JJ)
Text: Vandring längs Pinnån, tur-retur Netto - ålkistorna. Vintersnö, slintriga stigar, isformationer i strömmande vatten. Minst en strömstare dök upp, visade sig, dök i
det kylslagna vattnet. Enstaka sångtrudelutt från talgoxe, blåmes. Hela 10 personer trotsade det kyliga vädret. Allt från 7 år upp till 79! Flerparten belägna på den
övre delen av skalan. Och visst blev det framåtblickande ziggetankar till kommande grönska. När åsljungabjörnbäret (en variant av skogsbjörnbäret) ska få
nya blad, vilket redan sågs i viss mån hos vildkaprifolen. Intill åfåran fanns på
några håll fjolårsblad efter den sällsynta safsan, kungsbräknet.
Datum: 18 januari
Namn: Lennart
Text: Jag tyckte vädret var för ”puged” igår så jag gick rundan ut till sjön idag, men
fick inte syn på någon strömstare. Ca 60 gräsänder och 1 häger vid nedre dammen, 2 hägrar och 1 sångsvan vid övre dammen och ca 150 gräsänder vid Pinnåns utlopp från sjön. Och några andra vinterfåglar.
Datum: 15 januari
Namn: Ingrid Svensson (gm Josse)
Text: Två stenknäckar kunde noteras.
Datum: 19 januari
Namn: Lennart
Text: Flera flockar björktrast har dragit förbi idag, kanske med inslag av någon annan
art och blandad med finkar. minst 500 ex.
Datum: januari
Namn: Janne (och Patric)
Text: Viltforskaren Maria Hörnell-Willebrand håller bl a i övervakningen av landets
tjäderstam. Projektet ingår i FOMA-vilt, vilket står för Fortlöpande Miljö Analys.
Hon är kopplad till Grimsö. I norra Sverige har man med linjetaxeringar fått en
relativt god bild av tjäderstammens storlek, växlingar. Det är framförallt hönor
med kycklingkullar som räknas på eftersommaren, sensommaren. Marias telefonsamtal, epost berodde på att hon vill försöka stimulera intresserade att hjälpa till
med inventeringar även i södra Sverige! Ett i huvudsak ideellt arbete, bensinpengar kan utdelas. Inventeringen här i södra Sverige bör förläggas till andra delen av juli och augusti. Tre personer ska gå med 20 meters mellanrum längs ett
linjesystem. I norr används alternativt fågelhund. Vi får se om engagemang, tid,

lust kan finnas. Det är hela 100 km linjegående som ska genomföras över ett antal dagar. Som motprestation lovas full information om de övriga tjäderinventeringarna och annan vägledning, stimulans.
Datum: 21 januari
Namn: Vindkraft (JJ)
Text: Niklas Lindberg, naturvårdskonsult och ornitolog från Umeå har hört av sig angående fågelkunskapen över området norr om Värsjön med omgivning. Detta
kopplat till framtagning av miljökonsekvensbeskrivning inför ett eventuellt byggande av ett antal vindkraftverk i HS Krafts regi. ÖN har under våren 2009 givit
luft åt våra egna åsikter kring etablerandet av vindkraftverk i skogsmark - saknaden av kunskap om hur desamma påverkar just skogsfågellivet är stor; om man
exv tar tjäder, orre, nattskärra, andfågelsträck, rovfåglar. Det känns som svåra
frågor att hantera. Vi i föreningen kan kanske ha en viktig uppgift med att hjälpa
till, lyfta fram såväl avigsidor som framsidor i denna landsstora satsning.
Datum: 22 januari 2010
Namn: Janne
Text: Fick idag den 22 januari berättat för mig att den orädda, stillsamma vargen som
finns omskriven i Alcedo nr 3-2009 även blev sedd av en person med hund här i
Östra Ringarp! Han såg den på det hygge som uppstod efter det att Hägerbackens
granskog avverkats. Vargen gick bland gräset och planterade tallar. Björn som
sen länge skött områdets 50 holkar var dessutom behjälplig med att plantera dessa vargbesökta tallplantor. En detalj i bygdens udda, stillsamma vargberättelse.
Datum: 22 januari
Namn: Lennart
Text: Cyklade ner till Smörmyr för att göra en vinterkoll på orrmyren. Inga spår av
skogshöns, men av räv och rådjur. Helt tyst från fåglar där, men strax för jag kom
till Tores gård fick jag en fin obs av två varfåglar som kurtiserade med vingar och
läte. Härligt med vårhälsningar!
Datum: 23 januari
Namn: Björn
Text: Flanerade i Lärkesholm, mestadels bredvid sjön o lite på. Vid utloppet till sjön
skrämde hunden en fågel på vingarna, från en sittplats i ett större träd. Med tunga
vingslag, lågt över isen, vingar breda som ett litet flak, flög den gamla havsörnen
ut över den snöbelagda isen. Satte sig sedan mitt på sjön, denna mäktiga fågel. En
stor klump var det, där mitt på sjön. Stjärten var verkligen vit som snö.
Datum: 24 januari
Namn: Janne, Eva
Text: Härlig vandring ner till orrspelsplatsen, torvtäkten i Smörmyr. Sol, snö, minusgrader. Nötskrika flög över vägen, domherrar låtade flitigt, korsnäbb, grönsiska,
mesar... Och väl nere vid öppna spelplatsen, lekplatsen... jo, men visst var det
fem orrtuppar som flög upp! Drog i tät formation bort mot Västra Ringarp till...
Vi gjorde våra steg ut på flatan, med de nästan helt snötäckta dikena. Här fanns
rikligt med nya orrspår. Här sågs landningsmärken och uppflogsmärken. Kanske
man skulle göra ett kallt orrkojsbesök inom kort. Innan snön hasteligt smält
bort... Fikat intogs på ett par kvarlämnade bildäck. PS: Fick träffa de nya ägarna
till Tore Nilssons gård. Han är dansk, hon svenska; innan boende i Helsingborg.
De verkade klart naturintresserade. Nog inga problem med att parkera vid gården
i framtiden heller. DS

Datum: ca 12 januari
Namn: Sune Sturesson (gm JJ)
Text: Två tjädertuppar stod på vägen mellan Yxenhult och Snärshult, i höjd med kommungränsen. Detta är ju i utkanten av Flåssmyr, norra delen.
Datum: 28 januari
Namn: Janne
Text: Lägesrapport fågelbordet i Ringarp: Den snöiga, kyliga januaritiden har gjort fågelmatsätarna till tacksamma gäster. Ofta kryllande liv med solrosätande fåglar,
med talgätande... Så rycker det till och alla, nästan alla individerna tar till vings.
Var det sparvhöken som åter smög i kulissen, var det falskt alarm från några nervösa fågelbordsgäster? Bergfinken är den art som mest påtagligt sätter sin prägel
på matplatsen. Siffror på upp till 80-100 ex har blivit vanligt. De vackert svarta
koltrastkolosserna brukar representeras med 4-5 ex. Blåmes, talgoxe, enstaka entita är trogna. En stenknäck synts till sista veckan. Småkarska nötväckor. Ett par
nötskrikor kollar också in stället med mellanrum. Kanske roffa åt sig nedfallna
talgdelar. En rolig sak är den att se exv. koltrast och blåmes "käka" snö. Kan man
säga "näbba snö"? Kanske inte.
Datum: 30 januari
Namn: Björn
Text: Glöm inte, denna helgen, fram till och med måndag, är det räkning av antalet arter och individer vid ert fågelbord. En lista att fylla i finns på SOF.s hemsida.
Datum: 31 januari
Namn: Björn
Text: Mina noteringar från fågelbordet hittills, måndagen återstår. 80 bergfinkar, en
rödhake, 5 ringduvor, 7 koltrastar, 8 talgoxar, 5 blåmesar, 3 svartmesar, 2 nötskrikor, 2 skator, en entita, 2 stenknäckar, och en vardera an gulsparv, domherre
o björktrast. Anmärkningsvärt, ingen nötväcka synlig trots att här varje år häckar
ett par i trädgården och arten är en av de mest stationära vi har! Och även avsaknaden av grönfink och bara en gulsparv.
Datum: 1 februari
Namn: Lennart
Text: Vinterfågelräkningen är slutförd, men inte är det lätt att räkna bergfinkar, särskilt
som jag matar på två platser. Jag kom dock fram till 70 ex av dem. För övrigt är
det få antal av de andra. 1 Större hackspett hona, 2 koltrast, 2 entita, 2 blåmes, 2
talgoxe, 2 nötväcka, 3 nötskrika, 1 skata, 3 bofink, 2 domherre, 2 stenknäck, 1
ringduva och 1 sparvhök. Jag anar att det låga antalet mesar kan bero på en
mycket dominant, för att inte säga aggressiv, koltrasthane som jagat bort mesarna
både på marken och i buskarna. Det förvånar mej också att ingen grönfink har visat sig. Det är ju de som brukar försvara fröautomaten. Denna vinter har jag köpt
svart solrosfrö, om nu det kan ha någon inverkan.
Datum: 1 februari
Namn: Janne
Text: Tiotal ringduvor gick i kanten, bland löv och letade bokollon. Flög upp vid min
framfart på väg mot Spång, Hjälmsjövik.

Datum: 30 januari
Namn: Kjell Wahlström (JJ kopierat)
Text: Nattgamla spår (lätt snöfall i gårkväll) efter utter längs Bäljane å ca 200 m uppströms Vedby kyrka, längs en sträcka på ungefär 150 m. Dessutom färsk spillning, samt ett par misstänkta födointagsplatser (blodspår). Besök vid i princip
alla broar mellan Kvidingebron i väster och Hyllstofta i öster gav inget resultat
vad gäller utterspår, men igår (29/1) hade jag starkt misstänkta språngspår efter
utter på isen nedanför Elfdalen. (Saxat från Klippanbygdens Naturs obsbok)
Datum: 2 februari
Namn: Björn
Text: Troligen har en del blåmesar flyttat undan vintern, och sedan tror jag det stora antalet bergfinkar begränsar mesarnas antal/framfart vid fågelbordet, som svar till
Lennart.
Datum: 3 februari
Namn: Björn
Text: Min räkning av fågelbordsgästerna fredag till måndag gav följande antal av respektive art. Bergfink 90 ex, en rödhake, 5 ringduvor, 7 koltrastar, 8 talgoxar, 5
blåmesar, 3 svartmesar, 2 nötskrikor, 2 skator, en entita, 2 stenknäckar, en björktrast, en gulsparv och en domherre. Att märka, inga grönfinkar, endast en gulsparv, mindre antal blåmesar än tidigare, inga pilfinkar!
Datum: 4 februari
Namn: Janne
Text: 13 gäss flög från Åsljunga mot Örkelljunga. Såg när åkte bil, var troligen kanadagäss. Soligt, snöfyllt, vintrigt.
Datum: 4 februari
Namn: ÖN årsmöte (JJ)
Text: Föreningens årsmöte hölls denna kväll. ÖN har nu varit verksam i 48 år. Antalet
medlemmar (inkl familje-) och Alcedoprenumeranter ligger kring 300! Patric
svingade "klubban", Eva skrev och vi andra uppförde oss belevat. Menigheten
gav ansvarsfrihet till styrelsen. Därefter lämnade vi plats för Linda Strand. Hennes passion är trollsländor och hon är en av de ansvariga för det nystartade projektet Skånes trollsländor. Målsättningen är att inventera hela Skåne, uppdelat efter de ekonomiska kartbladen, på ett seriöst sätt. Linda visade och berättade på ett
informativt, illustrativt sätt om vad man ska iaktta för att identifiera de många
olika trollsländearterna. Fika.
Datum: 4 februari
Namn: John O.
Text: Hadde en Rödvingetrast på marken under ett av mina fågelbord en kort stund 5
meter från köksfönstret, såg tydligt det röda på vingen och den ljusa strecket över
ögat, den verka väldigt skygg, stax intill var där 6 st. koltrastar som halva tiden
jaga bort varandra och halva tiden att mumsa på våra äpplen, dagen innan gick
jag vid Bruketdammen, såg en ensam storskrakhona en ensam skarv och en häger, dessutom ett 30 tal gräsänder
Datum: 16 januari
Namn: PG och Jörgen Fromark (gm JJ)
Text: De "fladdermusbitna" sydskåningarna Jörgen och PG inventerade ju ett flertal av
Örkelljunga kommuns jordkällare under förra vintern. Resultatet redovisade de i

en alcedoartikel (juni-numret). I vinter har de gjort ett återbesök mitt i snörika januari. Jag citerar från ett mail: 16/1. Vi besökte 15 av de bästa ställena och hade
38 djur, därav 1 vattenfladdermus, 8 nordiska och 29 långörade. Enligt alcedoartikeln fann de förra säsongen i 25 bebodda jordkällare 74 fladdermöss fördelade
på 58 långörade, 13 nordiska och 3 vattenfladdermus.
Datum: 5 januari
Namn: Lennart Nilsson (gm Janne)
Text: Lennart Nilsson, fd ägare av ICA-Kronan, ringde och berättade att han hade hela
7 fladdermöss i en inbyggd, överbyggd jordkällare. Denna eftermiddag knatade
jag och min bil upp till Linhultet, Värsjö och fick möjlighet att göra en "besiktning". Inne i en av gårdsbyggnaderna fanns en överbyggd gammal jordkällare.
Det stenvälvda taket hade fogats igen, men trots det hade sju olika fladdermöss
funnit sina vinter "iden" hängande upp och ner i väggar, tak. Visst ser det lite
markabert ut! Märkliga djur. En av dem hade sina långsträckta, långstora öron
utvecklade. Måste vara just långörad fladdermus. Men övriga? Jag tog en del foton och mailade till Jörgen Fromark i Malmö. Efter en dag kom svaret: Jo, det är
långörade alla sju! De har vid sin sovande vila öronen invecklade... Han tyckte
det var ovanligt att ha hela sju individer i samma källare.
Datum: 5 februari
Namn: Janne
Text: Obs - satte ut fel månad vad gäller förra inlägget! Ska alltså vara februari.
Datum: 7 februari
Namn: Studiefrämjandet, Höör (gm JJ)
Text: Studiefrämjandet hade denna söndag anordnat en föreläsning med zoologen Sam
Erlinge, nere på Skånes djurpark. Ämnet var småvesslor och hermeliner. Det blev
ett par timmars intressant matning med forskarkunskap. Under 1970-talet studerades dessa små mårddjur mycket intensivt nere i trakten av Revinge, Romeleåsen. För bägge arterna gäller att individerna i södra Sverige är större än de i norr.
Honorna är mindre än hanarna. Bägge arterna jagar under hela dygnet, hermelinen kanske mest på dagen. Nåväl, vid frågan hur vanliga de två arterna är i Skåne
idag fick åhörarna inget entydigt svar. Att minskning av numerären skett under
senare decennier verkar dock vara ett faktum... Vesslan och hermelinen - mössen
och sorkarnas fiende av rang! En trevlig, lärorik träff.
Datum: 11 februari
Namn: ÖN påannons (Patric, Janne m.fl.)
Text: Obs! Denna torsdag träffas vi kl 19.00 på Centrumhuset för en upptakt till ÖN:s
tjäderinventering år 2010. Tveka inte utan kom om du tror du vill hjälpa till!
Datum: 9 februari
Namn: Lennart o Margit
Text: Idag var jag vid Bruketområdet för 3:e gång för att söka efter strömstare och det
lyckades. Häromdagen låg en sångsvan i över bruksdammen. Här hemma hade vi
idag både hona och hane av större hackspett som åt samtidigt. Sparvhöken gjorde
också ett besök men blev utan byte.
Datum: 11 februari
Namn: ÖN inventering (Janne, Patric)
Text: Första träffen om årets tjäderinventering. Vi var 10 personer som samlades på
Centrumhuset. Sammanfattning gjordes över resultatet från 2002 års inventering.

Uppdelning av kommunens mer tjädermöjliga marker ska framöver göras på olika intresserade. Kopiering av kartunderlag står också på agendan. Eventuell träff
med en tjäderforskare från lantbruksuniversitetet ska dessutom inplaneras. Annars inväntar vi snöns smältning och de uppspirande tuvullsblommorna - då en
bit in i månaden mars, in i månaden april. Alla uppgifter om tjädertuppar, - hönor, spillningskorvar mottages tacksamt.
Datum: 12 februari
Namn: Janne
Text: Smått snöpulsande i Pinnåområdet, längs delvis framtrampad stig på bägge sidor
ån. Ett par blåmesar svirrade i solskenet, en talgoxe med en gnidande sång. En
strömstare höll till kring badställena och ... passade visst på att göra en mer noggrann inspektion av de limmade träbrobalkarna, sidoväggarna som nu finns på
plats strax uppströms tösernas badställe. För så har det nu blivit. Grannlåt? Nja,
men den upp-poppade bron skymmer onekligen ögats och känslans spel längs ån
på ett starkt, påtagligt, klart knepfullt sätt. Är man politiker eller tjänsteman ska
man kanske av princip stå på sig! Inte bry sig om bästvetande fältbiologers tyck.
Vandringen var annars en angenäm, motionsbefrämjande sådan.
Datum: 14 februari
Namn: Eva, Janne
Text: Utmed Pinnån, strax nedströms Kopparmölledammen, i Klippans kommun. Fin
sträcka av ån. Snörikt, spårrikt... rådjur, vildsvin, ekorre, trolig mink mm I vattnet
minst tre olika, utspridda strömstarar. Var bara 15-20 meter som närmast. Korta
läten. Dessutom skarv, kniphona. En del messång i det mjuka vädret. Fika, cigarr.
Datum: 20 februari
Namn: ÖN-exkursion - inställd
Text: Dagens mossiga vandring... blev ajournerad till en mindre snöfylld, snötyngd
morgon. Eva kollade antalet personer som tagit sig fram genom den nykomna, 15
cm tjocka, blöta snön och infunnit sig till Netto. Summa noll pers (förutom sig
själv)! Ingrid o Ingvar Elman kom vandrandes, men hade gett upp och ställt kosan mot affären Netto istället.
Datum: 21 februari
Namn: Björn, Janne
Text: Koll gjordes denna dag på vintervägar inför nystarten av projektet "Svensk nattfågeltaxering", med Martin Green som samordnare (i alla fall här i söder). Tre
nätter ska inventeras; en gång i mars, en gång i april samt en senare gång i juni.
Olika slags fåglar ska täckas in allt från ugglor, nattskärror till möjliga sångare,
våtmarksfåglar... På 20 bestämda punkter, belägna minst 2 km från varandra, ska
fem minuters stopp göras för avlyssning. Denna "rekning" genomfördes alltså på
vackert plogade vägar förbi Yxenhult, Snärshult, Emmaljunga och vidare mot
Bröna, Högaholma (sparvuggla är här ganska stationär, enligt Markaryd fågelklubb) och norrut längs myrrika tassemarker. Vi avrundade vid Strömsnäsbruk.
Hela rundan ska begränsas till ett topografiskt blad - i detta fall med Markaryd
som centrum. Norra delen av Ö-a kommun finns också med på tänkt runda. Vi
får se vad årets upptakt kan leda till.
Datum: 23 februari
Namn: Lennart
Text: Jag måste bara ut och pulsa i den djupa snön och de blev en tur till Flinka sjö.
Men va jobbigt där det inte var gånget tidigare! Väl där var det först helt fågel-

fritt, men efter att ha spanat av horisonten med kikaren, fick jag syn på en varfågel i en björktopp. Under tiden lät en ormvråk åt Grytåsa till och strax glippade
en korsnäbb förbi. Annars blir det mest tomtskådning och vi räknade ihop hur
många som syns under några dagar och det blev minst 16 arter. Idag passerade en
glada och igår provianterade 6 stjärtmesar på talgbollen. Större hackspett är dagligen och smakar på ister och trädkrypare gillar talg som är smetat på trädstammen.
Datum: 25 februari
Namn: ÖN cirkel (JJ)
Text: Cirkeln om våra byar, om kulturlandskapet och dess djur- och växtvärld har nu
pågått ett par tre gånger. Ett 15-tal personer deltar. Trevlig stämning. Framöver
ska vi studera 8-10 byar och granska deras utveckling från skiftenas tid på 1800talet fram till dags dato. Zigge och jag ska komplettera med kunskap om fåglar,
växter och spännande naturtyper i respektive by.
Datum: 27 feb
Namn: Birgit & Pär
Text: Idag satte vi upp nya holkar efter vinterns avhuggning på vår lilla skogstomt. Då
rasade de flesta gamla av avverkningen eller ålderskrämpor. Vi hade inte mer än
flyttat oss till nästa träd förrän talgoxar och blåmesar direkt var framme för att inspektera den nyss uppsatta. Det är verkligen drev nu, trots att snön ligger djup,
vill de igång för att bygga. Tacksamt förmiddagsjobb! Våren nalkas så sakteliga
Datum: 28 februari
Namn: Janne
Text: Töande vårdag. Ett skatgäng på 12-15 st. flög lite ystert nere mot byn och en
gröngöling drog förbi kyrkan i djupa bågar.
Datum: 28 februari
Namn: Lennart
Text: Våren är redan här efter två dagar med tö. Jag gick runt Lärkesholmssjön och
förutom de ofta sedda vinterfåglarna, kom 7 + 4 grågäss lugnt flygande förbi när
jag passerade den östra änden på sjön. Vad kan det vara annat än, VÅR?!
Datum: 28 februari
Namn: John O
Text: Var har alla bergfinkar tagit vägen dom sista dagarna? brukar ha 50-100 st. vid
mina matplatser, finns bara någon enstaka kvar, har dom redan dragit norrut? mesarna och ett 15 tal koltrastar och några arter til finns kvar. Har nu sista veckan
tillverkat 4 st. starholkar och 4 st. småfågelholkar försedda med takpapp på taket,
dessa kommer att placeras ut på lämpliga lokaler så fort snön har sjunkit undan
lite.
Datum: 1 mars
Namn: Mattias Lindström
Text: Det trogna gladparet i Lemmeshult som häckat där i 11 år är redan igång och putsar på boet! Det är vad jag kallar vårtecken!!
Datum: 2 mars
Namn: Christer Sandén
Text: Tittat efter sidensvansen hela vintern. Först idag såg jag 5 stycken när jag gick
över till grannen. Trevligt.

Datum: 2 mars
Namn: Lennart o Margit m.fl.
Text: Vi har varit över på Själland - Gilleleje och bl. a. sett den första tofsvipan, så nu
skall de bara ta sig över "diket" innan vi kan se dem här.
Datum: 3 mars
Namn: Christer, Janne
Text: Tur-retur Lund denna soliga förmiddag. Snön mer eller mindre borttrollad utanför Lund. Hel del gröna fält mellan vita snöytor. Inte många fåglar, fågelarter.
Enstaka kråkor, kajor gick, spatsera på sina håll. Fiskmåsar vid Kävlingeån.
Närmre "lärdomsstaden" kom det fram råkor... En förbiflygande korp ovan
Röstånga. Men roligast var fem rapphöns som satt på nymornad grönyta... helt
nära vägen, strax utanför Vittskövle!
Datum: 4 mars
Namn: Björn
Text: Upplysningsvis för hugade ledare kan här meddelas att 4:ornas gökotta detta år
äger rum fredagen den 4 juni. Både Beringskolan och Mårdenskolan är kontaktade och har accepterat och noterat detta datum. Var igår kväll/natt ute på en ugglekoll i Värsjö - Slättsjöområdet. Längre blev det inte då ingen endaste uggla lät
höra sig.
Datum: 5 mars
Namn: Janne
Text: Någon solrik timme vistades jag vid Spinneriet i Spång, längs Pinnån. Stilla, snörikt. Skaren är tjock och på tok för hård menar rådjuren. Sällsamma formationer
när snö, is och vatten formar och omformar varann. Grönsiska, nötväcka, obestämd mes, hackspett hamrande på trädstam.
Datum: 5 mars
Namn: JJ (Zigge)
Text: Se bilder från Spinneriet på "Galleri"-sidan.
Datum: 7 mars
Namn: Pär, Birgit, Eva och, Janne
Text: Vandring på skarsnön ut på Stensmyr. Härliga vyer, härliga närbilder. Ibland bar det igenom. Fikastund i solsken. Sparsmakat med fåglar.
En hel del spår efter vilt. Myrliljornas fjolårsstänglar stack upp ur snötäcket...
Datum: 7 mars
Namn: Lennart
Text: Jag gav mej ut med cykekl på delvis isbelagda vägar om Svinstorp och runt
Vemmentorpasjön. Såg inte mycket fågel, men fick fokus på ytterligare en varfågel, den 4:e sedan nyår, uppe i Sonnarp. Väl hemma på gårdsplanen fick jag syn
på 1 glada på hög höjd och när jag fått den i kikaren blev den inspekterad av 2
gråtrutar. När jag satte foten på trappan för att gå in, kom ytterligare något stort
flygande och det visade sig vara 2 unga havsörnar som drog åt öster. Det kan
man kalla skådartur!

Datum: 7 mars
Namn: Björn
Text: Johan o undertecknad åkte på en ugglekollsrunda. Vädret lugnt, stjärnklart, faktiskt tendenser till en lättare dimma i närheten till sjöarna. Rundan gick bl. a. till
Höjaholm, Bosjöholm, Krångelbygget, Långalts myr. Ugglor är lustiga, inte en
enda lät höra av sig.
Datum: 7 mars
Namn: Zigge
Text: Örnbräken är vanlig i kommunen men har hittills saknats i Pinnåområdet. Under
en tur kring stugan vid åmynningen upptäcktes slokörnbräken som ny för området. Även vinterek kunde konstateras.
Datum: 8 mars
Namn: Zigge
Text: En flock på 20-talet sidensvansar över tomten.
Datum: 8 mars
Namn: Lennart
Text: Cyklade Ekholm/Flinka/Ljungaskog i kvällsmörkret men hörde inte något enda
ljud av ugglor.
Datum: 10 mars
Namn: ÖN inventering
Text: Träff på Centrumhuset med tjäderinventerare. 10 personer. Utdelning av delområden, kartkopior. Diskussioner om vad man ska tänka på när man letar tjäder
under olika månader, under olika årstider. Fika. Småprat.
Datum: 11 mars
Namn: Janne
Text: Örkelljungabesök. Vid kommunhuset drillade en bofink, endast slutklämmen var
lite underlig. Gråsparvar vårtjattrade från ett flertal buskage. Det är väldigt vad
några plusgrader kan åstadkomma. Och nere vid mötesplatsen mellan husvägg
och trottoar syns hårt medfarna maskrosrosetter. I deras mitt lyser nygröna ansatser, påminnelser om hur allt snabbt kan ta fart.
Datum: 11 mars
Namn: Mattias Karlsson (gm JJ)
Text: Vid Gelitafabriken (Stidsvig), i Pinnån såg jag forsärla, strömstare, skrak, knipa.
Datum: 13 mars
Namn: Janne
Text: En sånglärka drillade i den vårlätta förmiddagen borta vid gården i Ringarp. En
ringduva passerade, svartmesen sjöng flitigt.
Datum: 14 mars
Namn: Elsie o Kurt Arne i Sönderössjö
Text: I en paus under skogsarbetet på en söderslänt, och där solen gassade på allt vad
den kunde. Där hade en nyckelpiga vaknat till liv. Att de små liven kan klara sig
under en så lång vinter.

Datum: 14 mars
Namn: Zigge
Text: Senvintersnö och värmande vårsol. Ramen för dagens exkursion som förlades
runt Lärkesholmssjön. Sånglärka, grågås, kanadagås, storskarv, gråtrut, spillkråka, gröngöling. Och en kort glimt av en större rovfågel. Kungsörn??
Datum: 15 mars
Namn: Lennart
Text: I morse vid 8.30 tiden seglade ett 10-tal gråtrutar högt över Hjälmsjön.
Datum: 15 mars
Namn: Zigge
Text: Snödroppen blommar i Pinnåområdet!
Datum: 16 mars
Namn: Patric
Text: Harbäckshult. En steglits uppmuntrade med sin sång i morse. Satt i lärktoppen i
trädgården.
Datum: 16 mars
Namn: Janne
Text: Och i Ringarp muntrade en skogsduva upp en ann med sitt återkomst "kutter". En
lärka drog samtidigt förbi, bofinken sjöng. Fast snön är fortsatt djup och mäktig.
Datum: 16 mars
Namn: Lennart
Text: Så har stararna anlänt igen. 6 st nere i Ljungaskog vid högarna med sågspånsgödsel i sällskap med kajor och kråkor. Visst blir man positivt laddad!?
Datum: 18 mars
Namn: Zigge
Text: Våren är definitivt på gång. Ett tiotal starar runt gården i Lärkesholm och en ensam trana över Åsljunga klint.
Datum: 18 mars
Namn: Janne
Text: Vid bykväll i Sönder Össjö framkom det att tofsvipan häckat, fått fram ungar i
just S Össjös öppna marker i fjol (Kurt Arne). Och att det för ca 5 år sen (2005?)
synts en tjäderhöna med kycklingar längs vägen mellan Porkenahult och Karsatorp. Hur kycklingarna klarade sig längre fram är obekant.
Datum: 19 mars
Namn: Janne
Text: Lite med reflexen skulle jag just skriva in att en fyllig koltraströst sjunger över
den snövita marken. Men... vad fel jag hade... det var ju en vacker dubbeltrastsång som gick över nejden! Fågeln raspade till med sitt lockläte, flyktläte emellanåt. Vad roligt höra de mäktiga, trots allt koltrastlika stroferna. På Hjälmsjöisen, vid Abborragrundet, går två revirhållande kråkor.
Datum: 19 mars
Namn: Lennart
Text: Min första rödhake för året nere vid Valhallavägen och en stare vid Mårdenskolan.

Datum: 20 mars
Namn: Eva, Janne
Text: Skön vårluft, stillsamt väder. Vi var på en vandringstur i tjädermarker uppe i Bjärabygget, Fäje myr. En del snöpulsning längs skogsväg. Och visst hade vi turen
att pulsa på en tall med ett 70-tal spillningskorvar av ganska färsk ålder! Dessutom påträffades några spridda korvar strax intill. Men ingen tupp skrämdes upp.
Skön fikapaus. I övrigt lät nötskrikan som en ormvråk och koltrasten som en
dubbeltrast (nästan). Kungsfågel, svartmes, gulsparv , trädkrypare, talgoxe, nötväcka sjöng och gav hals. I vägslänten kunde vårfrylets första, späda blad synas
spira upp. Och i tjäderns myrkant hittades faktiskt några tidiga tuvullsblommor!
Datum: 20 mars
Namn: Bengt i Ekholm (gm JJ)
Text: Mina två hemmatranor fanns idag plötsligt på plats bak byggnaderna, på åkrarna.
Även ett gäng starar skapade vårstämning!
Datum: 20 mars
Namn: Björn
Text: Vaken i Hjelmsjön där Pinnån och Lärkesholmsån mynnar ut var ännu inte så
omfattande, bara ett gräsandspar där. I träden på väg mot sjön sjöng svartmes,
blåmesn bofink, talgoxe o nötväcka. I Ljungaskog de tidiga välkända arterna, 8
grågäss, 3 ringduvor, ett 20-tal statar, en gråtrut, en fiskmås, s sånglärkor o 2 sävsparvar.
Datum: 20 mars
Namn: Björn
Text: Gick i skymningen efter framför allt spatvuggla i Värsjö-området. Mycket sång
av koltrast och även en taltrast i Hästhagen. Doch ingen uggla.
Datum: 21 mars
Namn: Eva, Janne
Text: Drygt två timmars vandring, pulsning i Fluge sjös myrmarker. Enstaka spår efter
älg, rådjur. Än fler efter enstaka vildsvinsdjur. Men hur gick det med tjäderletandet? Här har ju tidigare år en trolig tjäderhöna haft sitt tillhåll. Och visst! Vi hittade fina natträd med mängder av efterlämnade spillningskorvar! Måste varit i
området under lång tid. Gulfärgad fällning i samband med spillningens kontakt
med snön gjorde det extra lätt att hitta dessa tjäderbevis. Och visst var det troligen en höna i år ock. Något smalare tjocklek än tuppens. I övrigt drog lärkor i
skyn, en trana på låg höjd, trastar, grönsiska, ringduva, 4 korpar, 1 ormvråk.
Trädkryparsång. En rolig, jobbig tur. Fikat intogs vid den isbelagda Fluge sjö.
Datum: 21 mars
Namn: Mikael Rosby (gm Eva P)
Text: En citronfjäril sågs vid Högkullen denna söndagseftermiddag!
Datum: 21 mars
Namn: Björn
Text: Har inte på hela vintern haft någon grönsiska vid fågelbordet, troligen beroende
på att de flesta flytt landet. I alla fall 1 ex idag. Mindre grupper/enstaka ex har
kunnat höras de senaste två veckorna.

Datum: 22 mars
Namn: Zigge/JJ
Text: Zigge lagt in ett par nytagna bilder med tjäderspillning och en tuvullstuva med
blommor i knopp under fliken "Tjäder 2010".
Datum: 22 mars
Namn: Björn, knattrare Namn:Janne
Text: Björn och jag genomförde mellan 18.30‒00.00 en första nattfågeltaxering (initierad av Lundaforskare), med bil, begränsad till "Markarydskartan". 20 stopp, 5
min lyssning per stopp. Punkterna belägna minst 2 km fågelvägen från varandra.
Vi börja vid Krångelbygget, upp över Sönderössjö vidare till Norra Össjö, Koddeböke, Råstorp, Tånneryd, Rävhult. Och vidare över E4-an i höjd med Strömsnäsbruk, mot Dotebygd, Ekhult, Bröna, Emmaljunga, Frösboholma och tillbaks.
Bortåt 14 mil. Puh. I stort stilla väder, delvis månklart (halvmåne). Kort resultat:
flertal tranrop och grågåskackel, enstaka kanadagås, sångsvanrop (Lillasjön) i
början på kvällen, natten; kniphannens vingsus både här och där; endast 3
kattugglor. I runda tal. Dessvärre går motorvägen rakt genom rutan. Stilla nätter
hörs långtradarbullret tydligt minst 3-4 km bort från transportleden! Tråkigt, klart
jobbigt bakgrunds-, framgrundsljud. Vi får se hur vi gör med fortsättningen. Du
Björn får komplettera denna inskrift om du finner så... jag tog mig friheten knattra dessa rader.
Datum: 23 mars
Namn: Janne
Text: Tranor ropa från Ekholms gård till. Ett 10-tal måsar drog vinglande fram över
Vattenverket vid Pinnån. Skrattmåsar? Två kniphannar och en hona vid dammen
i Östra Spång.
Datum: 23 mars
Namn: Kurt Arne i Sönderössjö
Text: I söndags den 21 hade staren även hittat till Sönderössjö. Även tofsvipan hade
anlänt. Hoppas den även detta år får tur med häckningen Idag 23 mars sågs och
hördes tranparet som varit här i flera år.
Datum: 23 mars
Namn: Skinningeholmsbor (gm JJ)
Text: Tranparet kommit till trakterna vid Skinningeholmssjön. Funnits i trakten flertal
år.
Datum: 23 mars
Namn: Janne
Text: Glömt skriva in sångsvanarna i Jälla sjö. När for förbi med bil sågs väl bortåt 40talet i den alltmer uppspruckna fd sjön. Kan varit fler.
Datum: 24 mars
Namn: Björn
Text: Överlevande/hitkommen? gärdsmyg sjöng i Bosjöholm, där även 2 dubbeltrastar.
Vid ca 14.30 drog två tranflockar åt norr, 40 plus 30 ex.
Datum: 24 mars
Namn: Janne
Text: En tranflock med ca 35 individer flög vid 13.30-tiden över Hjälmsjön.

Datum: 24 mars
Namn: Patric
Text: Även jag hade två små tranflockar med ca 35 individer. Detta över Höjaholm vid
17.30-tiden. Dessutom hördes tranor från lite alla håll i området. Mycket trastar björktrastar, taltrastar och någon rödvinge. Skrattmåsar sågs vid Eket från bussen.
10 st.
Datum: Datum: 2010-03-24
Namn: Zigge
Text: Fiskmåsar över Ejdern.
Datum: 24 mars
Namn: Björn
Text: "Gick igenom" holkarna i Östra Ringarp. De flesta funktionsdugliga även detta år
med några undantag, undantag som kommer att ersättas. Trädkrypare sjöng,
koltrastar likaså.
Datum: 25 mars
Namn: Janne
Text: Kändes tvunget att lämna datorn och besöka "våren" där utanför rutan. Valde ett
myrmosaikområde i närheten av Värsjön. Solen sken, vinden susade i tallarna
och snön smälte så det syntes. Spår efter älg, rådjur, vildsvin. Och efter en snögående tjäder. Troligt natträd, mindre tall. Längre fram får jag hastigt se skymten av
en tupp som försvinner mellan myrtallar och kärrdråg. En talltita sjöng en kort
stund, en tofsmes likaså. En grönsiska lät höra sig. Ormvråken seglade. I växtvärlden i myrlandskapet är det bråda tider hos tuvullstuvorna. Såg ett flertal som
stuckit upp med sina blomstänglar. Men merparten får ha ett antal dagar på sig...
Fjolårets kvarstående blomstänglar av myrlilja är nu rika på lätta, långsträckta
frön som sprids vid ens framstövlande. Kängan blev snabbt beklädd med dylika
när jag gick i en del kärrdråg. Ett par sköna, alltför korta vårtimmar!
Datum: 25 mars
Namn: Björn
Text: Två återkomna järnsparvar vid fågelbordet.
Datum: 25 mars
Namn: Nina Juliusson
Text: Citronfjäril på Klippebygget
Datum: 26 mars
Namn: Janne
Text: 65-tal skrattmåsar står på (och småflyger kring) den väl fortfarande tjocka isen
ute vid Abborragrundet, Hjälmsjön.
Datum: 26 mars
Namn: Lena Juliusson
Text: En sädesärla på Klippebygget
Datum: 26 mars
Namn: Nils Gustav Nilsson
Text: Tranparet vid Väderön, Sånnestorp är nu åter på plats! Roligt.

Datum: 27 mars
Namn: Janne
Text: Vårlika temperaturer. Ett gäng på 40-talet grönsiskor drog ljudande över huvudet
på mig borta vid gården i Ringarp.
Datum: 27 mars
Namn: Birgit & Pär
Text: Citronfjäril och fyra starar är vårt bidrag till vårintrycken som öser in i landet.
Datum: 27 mars 2010
Namn: Kjell
Text: 75 starar på Nisses äng och 50 lågtflygande tranor i en vacker pilformad formation .
Datum: 28 mars
Namn: Janne, Eva
Text: I den lilla öppna, övre delen av Hjälmsjön (Spångdelen) var det livligt värre med
fågel denna morgon! Inte mindre än 250-300 storskrakar av bägge könen simmade eller stod stilla på iskanten. Härlig livfull livsamhet! Dessa skrakar är onekligen i startgroparna, redo att "kolonisera" landet norr därom. Dessutom ett 20-tal
knipor (mest hannar), några grågås, kanadagås, gräsand. Sångsvanar flugit förbi
tidigare. Och på långt tubkikarhåll upptäckte Eva en sädesärla. Bofinkarna väller
in allt fler. Och många vill sjunga en trudelutt. En kort förmiddagsrapport! Det är
en spännande tid, denna vårtid.
Datum: 28 mars
Namn: Zigge
Text: Till fjäderpaketet vid vaken i Östra Spång kan tilläggas 5 storskarvar, 2 hägrar
och 1 fiskmås.
Datum: 28 mars
Namn: Janne
Text: Det fick under dagens mitt bli... ja, en ordentlig myrvandring uppe i "mitt" tjäderinventeringsområde i nordost. Tillbringade ca 4 timmar (två fikor) i södra delen
av Fäje myr. Uppehöll mig nästan enbart i Örkelljungadelen av myren. Mycket
vinterspillning från en trolig tjäderhöna! Enstaka färska, tuvullsuppblandade
spillningskorvar en bit från vintertillhållet. Tuvullen blommade på vissa håll
ganska rikligt. Beroende på framförallt läge i förhållande till väderstreck och beskuggning. I övrigt var det vildsvinsstigar i både parti och minut! Sjungande fågel: fina dubbeltrastar, talltita, tofsmes, talgoxe, järnsparv, trädkrypare, gulsparv.
Dessutom: ängspiplärka, grönsiska, korp, sångsvan, trana, ormvråk, korsnäbb.
Spillkråka, st hackspett. Udda: en förbi "ringande" sidensvans. I övrigt bitvis
blött i laggarna, ibland fortfarande is inunder. Härlig myrdag!!
Datum: 28 mars
Namn: Janne - igen
Text: Glömde nämna att en tranflock låtade från skyn uppe vid Värsjö kring 13.30
(sommartid). Men jag såg den ej. Däremot hördes mer jordnära, stationära tranor
ropa till emellanåt.

Datum: 28 mars
Namn: Lennart
Text: Efter en vecka i Dalarna där snön låg mer än ½ meterdjup, var det överraskande
att komma hem till barmark i Örkelljunga. För mej var det mest naturligt denna
dag att ta en cykeltur runt Grytåsa-Flinka och inhämta naturobsar. Mycket vatten
i diken, bäckar och Pinnån. Isen på sjöarna har höjts, så en rand med vatten har
bildats runtom där nyanlända fåglar kan rasta och proviantera. Vid Flinka sjö låg
knipor, änder och skrakar, liksom vid Hjälmsjön och Bruket. I övrigt 7 stenknäck
på Turabygget, en tidig gransångare vid Holmasjön, 3 sädesärlor i Ljungskog,
sånglärka, grågäss, björktrast, rödvingetrast, starar, korp. Gladorna i Grytåsa visade sig. Där har de ju sitt gamla bo i en tall. 2 dubbeltrast i Sjöbygget, 1 häger
vid f.d. Nilssons i V Flinka. Tranorna anlänt till sitt revir runt sjön, en gröngöling
ropade ivrigt. I morse sjöng två rödhakar ivrigt här hemma.
Datum: 28 mars
Namn: Björn
Text: Tjäderinventerng, nytt namn, på Svinabromyren. Inga blommande tuvull och heller inga tjäderspår. Sånglärkor på sträck, mest sång av svartmes o bofink, någon
rödhake, ett par tofsmesar, på den isbelagda Vita sjö 3 fiskmåsar, 2 kanadagäss,
en förbiflygande sädesärla, sedan ännu en ärla på Gårdsjöns is, samma? individ.
Jälla sjö, 39 sångsvanar, 2 sothönor, grågäss. Hemmavid en förbiflygande skogssnäppa.
Datum: 28 mars
Namn: Eva, Janne
Text: Vid 21.30-tiden hördes i Ringarp de korta lätena från förbisträckande sjöorrar, de
som brukar beskrivas som liknande radions forna tidssignal... Sjöorrar på kurs
mot häckningstrakter i norr.
Datum: 29 mars
Namn: Björn
Text: Vaken i Hjelmsjön sträcker sig nu fram till Strandhem, dessutom finns det lite
öppet vatten runt grundet. Där ett mindre antal skratt- och fiskmåsar. Uppe vid
Östra Spång 5 storskrakhonor, 4 knipor, 2 storskarvar och en trippande sädesärla
på iskanten.
Datum: 29 mars
Namn: Lennart
Text: På dagens tramprunda om Sonnarp/Vemmentorp hittade jag 4 tofsvipor och flera
kanadagäss samt de andra arterna som synts och hörts de sista dagarna. Sista obs
på rundan var ca 110 starar som gick och sökte föda runt Karl-Johans betande
och vilande kor i Kyrkolycke.
Datum: 30 mars
Namn: Janne
Text: Var nere vid Vattenverket, Pinnån. Ett forsärlepar kviddevittra å det hjärtligaste!
Och en skogssnäppa hördes från skyn. Vid stopp nere intill Ekholmsbron upptäcktes ytterligare ett forsärlepar. Ganska högt vattenstånd i Skidepinnsån eller
Ringarpsån eller Örkelljungaån eller Kopparmölleån eller... just Pinnån. Många
namn på vattendraget historiskt sett. Visst är det mycket vår just nu!

Datum: 30 mars
Namn: Zigge
Text: Ett besök vid en ny och rik mattlummerlokal i Värsjö gav också fågelsång av
rödhake, järnsparv, kungsfågel, svartmes och nötskrika (sång, nja...), samt ett betande grågåspar vid Kämpagården.
Datum: 30 mars
Namn: Patric
Text: En kort tur till Svenske Myr under förmiddagen. Letade efter tjäder alternativt
tjäderspillning, men hittade inget. Jag har väl inte fått blick för dem ännu helt enkelt. Men det fanns annat trevligt att notera, bl.a. mindre hackspett, morkulla,
talltita och mindre korsnäbb. Grönsiskor hördes mest hela tiden. Vacker sång av
dubbeltrast i Healt. På flygfältet stod 5 tofsvipor och i Björnholm gick ett tranpar.
Spanade sedan i vaken vid Hjälmsjövik. Storskarv, storskrake och knipa. Gransångare och sävsparv sjöng.
Datum: 30 mars
Namn: Janne
Text: Såg en skogsduva i boket vid stigen ner till Lasapellas (i Östra Ringarp). Kanske
bör nämnas för statistikens skull. Denna bokskogslokal har under många år hyst
just skogsduva. Bohål som ganska säkert en gång i tiden hackats ut av spillkråkan! Spillkråkan finns fortfarande i dessa skogar. Ropar allt efter behag.
Datum: 31mars
Namn: Lennart
Text: Nu har jag gjort den sista kompletteringen och omflyttningen av holkar i Flinkaserien. Nu är där 50 småfågelholkar, 8 starholkar, 1 uggleholk, 1 knipholk och så
gjorde jag en holk av rundstam för göktyta. Hoppas kan man ju göra. En liten
stund i fågeltornet blev en stor stund. 4 skrakhannar låg i vattnet liksom 4 knipor,
2 svartmesar hävdade revir, gröngöling och gransångare sjöng. Sjön är nästan isfri och på den kvarvarande isen stod plötsligt en fin räv. Den sökte lite i kanten
och försvann. Sedan kom det 8 krickor simmande och gick upp på isen just där
räven varit. Detta uppfattade mickel som gjorde ett försök att få en andstek men
utan resultat. Hörde också enkelbeckasin.
Datum: 1 April
Namn: Mattias Lindström
Text: Fick en rolig obs från altanen i förmiddags! Trolig Amurfalk som snabbt flög
förbi hemma i Lemmeshult!!
Datum: 1 april
Namn: Janne
Text: Tjäderinventering öster om Fagerhult, Flåssmyrs kantområden. Mellan 08.2011.40 Flera myrtallar som fungerat som natträd för höna i flera fall, liksom för
tupp i andra fall. Ganska utspridda obsar, bortåt 800 meter mellan de som var
längst från varandra! Såg också enstaka "tuvullspillningar", alltså helt färska
spillningskorvar. Framförallt i ett mycket tuvullsrikt och samtidigt tallbeväxt område! Det är alltmer dags att leta i sådana marker! Mellan tallkronorna och i rakt
motljus kom en delvis obestämd plog, flock, lite osäker på lätet... lyste helt vitt...
måste väl ändå varit mindre sångsvan! Två tranflockar på 40-tal resp. 90-tal individer. Tofsmes på ett par ställen, talltita sjöng, skogssnäppa låtade mm Skvattramrugge med ca 3, 5 m i diameter. Mattlummer vid ingångsvägen. Tallen av-

verkad på visst område. Motorvägen kan ju inte låta bli att höras... motorsåg mer
temporärt.
Datum: 1 april
Namn: Seth
Text: Värsjön: 1 havsörn och en hel del annat i luften som ormvråk, tranor och sångsvan. Mindre öppningar i isen med öppet vatten. Grågås, storskrake, knipa, gräsand, fiskmås, skrattmås...
Datum: 2 april
Namn: Janne, Eva
Text: Vaken vid Abborragrundet allt större. Denna långfredagsmorgon låg där 1 gravand, 7 storskrakar (5 honor), 10-tal knipor, 1 skäggdopping, minst 25 skrattmåsar, mindre antal fiskmås.
Datum: 2 april
Namn: Värsjöbo (gm JJ)
Text: Enligt boende i Värsjö hade hennes väninna idag konstaterat att storlommen
kommit till sjön.
Datum: 2 april
Namn: Janne
Text: Tjäderinventering mellan 08.40-12.20. I området norr om Värsjö by, mellan motorvägen i väster och Åkatorpsvägen. Växlande väder. Sång från arter som taltrast, dubbeltrast, rödhake, bofink, trädkrypare, tofsmes, talltita, sävsparv, gärdsmyg. Andra påtagliga läten från gröngöling, korp, grågäss, trana, knipor. Morkulla skrämdes upp. Men inte en endaste tjäderspillning kunde hittas trots ganska
träget letande, lufsande. Tuvullsblom på många håll! Fotografera de säregna, otaliga upplagen med uppbrutna granstubbar på hygget nära Kämpagården.
Datum: 2 april
Namn: Patric
Text: Hittade några natträd med mycket tjäderspillning från tupp i mitt område idag.
Tuvullen blommar, men såg ingen tuvullsskit. Även spillning från höna på
skogsväg. Enkelbeckasin och skogsduva i Lönsjöholm. Tofsvipor i Sönder Össjö
och på flygfältet i Skånes Fagerhult. En vithuvad kanadagås vid Köphultasjön.
Bo och Johnny hade inga tjäderspår att rapportera från en tvåtimmarsvandring
runt Fjärhanamossen.
Datum: 2 april
Namn: Janne
Text: Insnöad på att hitta nån form av tjäderspår idag - så gav mig till att också traska
på mossen mellan Abborrasjön och Lingasjön. Men det var minst sagt förgäves...
visavi tjäder. Vildsvinen och dess stigar fanns däremot över hela mossen. Roligast var tranparet vid Lingasjön! Jag kom och satte mig för att fika en bit in vid
sjöns östra kant. Efter några få minuter kom så tranparet intraskande i synfältet,
bara 40-50 meter från mig, alldeles nere vid sjökanten. Intet ont anande. Det blev
en härlig halvtimme med närstudium, med dubbelfanfar, små danssteg, halskrummande. Till slut fick jag påpeka för dem att jag måste bryta upp. Spillkråka,
domherre, grönsiska, korsnäbb.

Datum: 3 april
Namn: Eva
Text: En dryg fyra timmars lång vandring i Stensmyrkomplexet resulterade i tre uppskrämda tjädrar. Den första var troligen en höna, den andre var säkert en tupp,
vid närmare studier från uppflogsplatsen hittades rykande färska tuvullsspillningar tjocka som min tumme, den tredje var säkert en höna ev. samma som den först
uppskrämda. Andra obsar var två uppskrämda morkullor, ropande tranor, sjungande bofinkar och talgoxar, en solande huggorm och ett skuttande rådjur.
Datum: 3 april
Namn: Patric
Text: Forsärlepar i Harbäcken. 8 tranor sträckte över. Glada. Tjäderspillning på vägen
som leder ut till Svenskemyr.
Datum: 3 april
Namn: Björn
Text: Värsjön helt öppen. Ett par fiskmåsar, en kanadagås, någon kniphanne synlig,
och då 4 storlommar, ett par plus två ensamma individer som väl väntar på sin
partner, ett antal grågäss.
Datum: 3 april
Namn: Janne, delvis Eva
Text: 5 vigg i Hjälmsjön, minst 3 skäggdoppingar. Såg dessutom troligen samma fiskgjuse som Zigge vid 10-tiden på väg mot Åsljunga.
Datum: 3 april
Namn: Zigge
Text: Besök på mossen vid Lilla Lärka för att söka efter en gammal skvattramlokal
(Elis Pålsson 1953). Jag passade också på att titta efter tjäder och såg massor med
spillning. Av älg... Skvattram? Jo då, efter 57 år så finns den kvar! Två bestånd
om vardera ca 1 kvm.
Datum: Datum: 2010-04-03
Namn: Zigge
Text: Ovanför Spångabäckens fiskodling en fiskgjuse med en tjuvfiskad öring i klorna!
Datum: 3 april
Namn: Janne
Text: Under ett par timmar vistades jag i myrområdet öster om Gårdsjön, Vita sjön.
Trots idogt letande i tuvullsrika torvmarker hittades inga spillningskorvar. Fastän
många blommande tuvor bjöd ut sig till tjädermagar. Tofsmes, grönsiska, svartmessång, gräsulvslarv. På en fin åssträcka i området verkar förberedelser göras
för skogsavverkning.
Datum: 4 april
Namn: Zigge
Text: Ytterligare en skvattramlokal återfunnen (Harald Persson 1969)på mossen i Sällerås, öster om Kallrasjön. Två-tre närliggande bestånd på 10-12 m2. Måttligt
med tuvull i blom, men inga tecken på tjäder.

Datum: 4 april
Namn: Björn
Text: En runda på 3 timmar, 10 till 13, på, runt, lita tvärande, bedvid Långalts myr.
Tuvullens blomstänglar syntes nu flerstädes men bara ett enda spår av tjäder! En
spillningskorv i gles tallskog. Mera spår av gris som också hamnade i mitt blickfång. I alla fall 2 suggor med ett antal små kultingar skrämdes iväg på Lönsjöholmssidan av myren. Hade väl sin dagleda vid en del rotvältor. Skogssnäppa,
sång av talltita. 4 krickor i liten damm, 2 skogsduvor. Gick också på ett skvattramsbestånd på västra sidan av myren.
Datum: 4 april
Namn: Patric
Text: Fiskgjuse över Örkelljunga med riktning Hjälmsjön. I Värsjön, vid Sjöholma,
sågs två storlommar, annars ganska tomt. Några grågäss var väl i princip det
enda. Gick sedan en knapp tvåtimmarsrunda norr om Långalt, i mossområdet söder om Norregårdarna. Hittade en hel del spillning, både på skogsväg och under
natträd. Möjligen var någon korv på vägen från höna.
Datum: 4 april
Namn: Lennart o Margit
Text: Vi gick en kvällsrunda om Mörkahult och Kyrkolycke. Margit stannade till och
lyssnade; jo, det var en hornuggla som lät en god stund med sitt taktfasta mjuka
hoande. Trevligt!
Datum: 5 april
Namn: Janne
Text: Ett par timmars vistande i Fäje myrkomplexet (delad mellan Örkelljunga och
Hässleholms kommun). Hade turen skrämma upp en tjädertupp från skogsväg på
bara 30-tal meter från mig. Ytterligare obs något senare, troligen samma fågel.
Nattspillningshög efter orre! I övrigt fåtal sjungande arter som dubbeltrast, taltrast, gulsparv, järnsparv, talgoxe, trädkrypare. Träffade markägaren. Denne sett
tjädertupp emellanåt genom åren, sällsyntare med höna. Knappast brukat se orre.
Datum: 5 april
Namn: Zigge
Text: Lufsade förgäves efter Jannes påstådda skvattramlokal i Västrarp. Men jag
skrämde i alla fall upp en tjäderhöna. Skogssnäppa och på ängarna vid vägen ca
50 starar och två tranor. Två tofsvipor vid motorvägsavfarten i Ljungaskog.
Datum: 5 april
Namn: Patric
Text: Västra Spång: mindre hackspett 1 ex ropade. Gransångare och järnsparv sjöng
och en stor falk flög över. Ingen kikare. Kändes som pilgrimsfalk, men men...
Senare en tornfalk på lyktstolpe på gamla E4:an utanför Åsbo hus.
Datum: 5 april
Namn: Björn
Text: En vandring på Sänkesmossen i middags utan att få något tecken på tjäderförekomst! Men de finns nog? Enkelbeckasin spelade, 2 tranor flög trumpetande
över, tofsmes på två platser, mm.

Datum: 5 april
Namn: Björn
Text: Även, en ganska orädd tjädertupp observerad i Perköp. Andrahands uppgift.
Datum: 5 april
Namn: Patric
Text: Björn och undertecknad träffades vid Svenskemyr på kvällen. Båda på jakt efter
sparvugglan som hördes där kvällen innan. Vi hade ingen lycka, men njöt ändå
av trast- och rödhakesång, morkulla och ca 30 sjöorrar som flög över. Därefter
körde vi till Långasjön där en vattenrall skrev ute i vassen. Lyssnade sedan själv
vid Kyrkolycke efter Lennarts hornuggla och visst ropade den även denna kväll.
Otroligt sjöorresträck. Stod en bra stund där och sedan hemma i Harbäckshult
och det hördes sjöorrar från himlen oavbrutet. Kl. var då ca 21.30.
Datum: Datum: 2010-04-06
Namn: Zigge
Text: Jag har sökt efter skvattram på västra delen av Smedhultamossen. Ett glest bestånd i ett moliniakärr blev resultatet. Dessutom några enstaka tjäderspillningar.
Datum: Datum: 2010-04-07
Namn: Vivi, Janne och Zigge
Text: Efter ett telefonlarm från Vivi Jensen om en spelgalen tjädertupp i Persköp åkte
Janne och jag dit. Vivi hade sett tuppen spelande invid vägen och sen promenerande upp i bokebacken. När vi kom dit syntes den inte till, men vi hittade spillning på skogsvägen och hörde den spela en bit upp i backen.
Datum: 7 april
Namn: Lennart
Text: Kollade Hjälmsjön 07:15-45. 4 knölsvanar, 2 krickor(par), 3 bläsand(varav 1
hona), 4 vigg(varav 1 hona), 2 knipa(par), 1 sävsparv, ej räknat skäggdopping,
skrattmås, fiskmås.
Datum: 7 april
Namn: Janne, Ante, Sigvard
Text: Frivilligt instängda i Åsljunga inomhushall försökte vi tre undertecknade spela
tennis denna tidiga kväll. Två mot en i växlande formation. Men vad dyker upp
om inte en fjärde kombattant, fast i form av en fladdermus! Och inbjudningskortet saknades. Visslande kring öron och huvud for den runt i hallen. Nuddade
ibland golvet med en kort fransysk visit. Inte kunde vi se att den fångade något.
Vi tvåbenta försökte spela vidare. Men det var svårt att koncentrera sig. Så satte
den sig ("hängde sig") emellanåt i nätmaskorna bak målen eller kanske i några
långlinor vid ribbstolen. Efter en stund fattade dock Sigvard mod och fångade
helt sonika in fladdermusen i en t-shirt och förpassade den ut i Åsljungaluften. Vi
hoppas den förlät vårt milda våld lite så däri efterhand. Efter viss konsultation föreslår vi att det möjligen kan ha varit arten stor fladdermus som mitt i högsta inneljus gjorde uppvisningar inför våra förnöjda och förskrämda ögon. En annorlunda tennistimme i månaden april!
Datum: 8 april
Namn: Eva
Text: 30-tal bläsänder, 2 knölsvanar i Hjälmsjön denna torsdagsmorgon.

Datum: 8 april
Namn: Patric
Text: 27 ex fick jag bläsänderna till.
Datum: 8 april
Namn: Zigge
Text: En tur till Långalt för att leta upp Björns skvattramlokal. 500 m NO om hans angivelse fanns ett stort och två små bestånd helt nära varandra, sammanlagt 40-50
m2. Ingen tjäderkänning men mycket tranropande från myren i söder.
Datum: 8 april
Namn: Lennart och Janne
Text: Denna fina förmiddag ägnade undertecknade fyra timmar åt att traska runt i myrkomplexet Flåssmyr (inkluderande två sköna fikor). Stilla, rikt på ljudande fågel.
Huvudinriktningen var dock letande efter bevis på tjäderns närvaro eller frånvaro
i trakten. Resultat: ett ganska stort antal färska "tuvullspillningar", liksom ett par
möjliga, färska natträd (extra intressant under denna månad). Men ingen, inga
fåglar skrämdes upp. I övrigt: tranpar, skogssnäppa, flera olika tofsmesar, sjungande talltita, grönsiska, gråsiska, ängspiplärka, korp. I övrigt: frekvent närvaro av
vår välfärds betänkliga baksida - ljudandet av motorväg mot StockholmHelsingborg. I övrigt: nöjda myrtraskare i april!
Datum: 8 april
Namn: Lennart
Text: Jag räknade bläsänder samtidigt med Eva 06:15, men hon stod den andra sidan
sjön, och jag på nya bryggan. 28 ex fick jag det till och 2 knölsvanar. Efter en
stund kom 2 sångsvanar, 7 skäggdoppingar runt sjön och ca 150 skrattmåsar. Sedan har jag haft en härlig fm. på Sydöstra Flåssmyr tillsamman med Janne.
Mycket tjäderspillning, både spridd och samlad under natträd, men ingen uppskrämd. Även samlad orrspillning hittades. Och så lite andra obsar som, tofsmes,
talltita, skogssnäppa, ängspip, tranor, gråsiska, korp m. fl. Tack Janne!
Datum: 8 april
Namn: Björn
Text: Hjelmsjön, 28 bläsänder. Tuvatorp, en stenskvätta.
Datum: 8 april
Namn: Janne
Text: Tillsammans med Cissela Olsson på Regionmuseet genomfördes denna kväll den
sista av "byakvällar" då Healt, Fedingshult... Bjärabygget, Sandhult, Yxenhult m
fl byar i norr redovisades. På vägen från Sönder Össjö mot Fagerhult fanns i
kvällstimmarna en stor mängd livsfarligt placerade grodor utspridda lite varstans!
Det var svårt att hinna gira...
Datum: 9 april
Namn: Lennart
Text: Morgonstund i orrkojan var lite dämpad av moln, få fåglar och svag NO-vind.
Endast 3 orrtuppar visade sig. Men annars är det en fin upplevelse att börja dagen, och jag fick ihop 20 arter.

Namn: Patric
Datum: 9 april
Text: Tittade efter tjädertuppen för andra morgonen i följd. Ingen lycka. I Hjälmsjön
rastade ett sjöorrepar, liksom 5 bläsänder och 3 knölsvanar. Fiskgjuse över Örkelljunga.
Datum: 9 april
Namn: Janne
Text: Ett par vigg fanns ett tag i Hjälmsjön, bortåt Mariero.
Datum: 10 april
Namn: Janne
Text: En långvarig vistelse i Flåssmyrkomplexet. Härlig tid. Några olika tofsmesar på
skilda håll i myrtallmarkerna. Ett talltitepar. Några nötskrikepennor på marken.
Och en morkulla som skrämde livet av mig. Annars. Jo, lyckades med tur och
viss envishet få se en bortflygande tjädertupp! Färska tuvullsspillningar på flertal
håll. Troligen också hönspillning. Roligast var kanske myrornas något märkliga
beteende vid en utpost mot "Kyrkhulta ängar" (den gamla ängahöstnadsplatsen
ute på mitten av myren). Väldiga ansamlingar med myrindivider en kort bit från
huvudstacken. Fanns det nån orsak? Man höll väl inte just på att avknoppa en
dotterstack? Får kolla i sommar. En solfylld förmiddag blev något mer molnig efterhand. Det måste förresten ha varit två orrtuppar som flög mot Killhultsidan
till...
Datum: 10 april
Namn: Björn
Text: En två timmars vandring på Skrikamyren gav som tidigare besök på andra mossar inga tjäderobservationer. Inte ens en endaste skit! Dock en mängd med tuvullsknoppar överallt. Fin skog mot Långalts myrhållet. Övrigt, en skrikande duvhök, överflygande trana, sång av tofsmes, talltita, trädkrypare och en förbiflygande hämpling.
Datum: 11 april
Namn: ÖN exkursion (JJ)
Text: Dagens exkursion basunerade ut som en vandring i tjädermarker. 15 personer
sammanstrålade, grova skor, ryggsäckar. Och visst bar det iväg ut i Flåssmyrs
kantregioner, det våldsamt stora mosskomplexet i norra delen av kommunen.
Rödhake, gärdsmyg, talltita, svartmes, talgoxe spred sina låtanden... och på slutet
även de lätta lätena från ett par tofsmesar. Den kraftiga spillkråkan lät också tala
om sig. Men tjädrarna? Nja, deras närvaro var högst påtaglig. Mängder med färsk
"tuvullspillning" kunde hittas på stora områden. Under en del träd fanns även äldre samlingar med spillningskorvar. Utan tvekan var det visitkort från både tupp
och höna som här kunde beskådas! Men något uppflog fick inte vara med om. En
skvattramlokal fick utgöra första fikaplatsen och en mindre lekplats (för tjäder)
fick utgöra andra och sista fikaplatsen. Exkursionen avslutades med att vi förgäves försökte sammanstråla med någon av de "speltokiga" tjädertuppar som helt
nyligen observerats i trakterna av Bassholma/Persköp. Men inga tjäderklunkar
kunde noteras.
Datum: 11 april
Namn: Janne
Text: Några timmar på mossen NV Västrarp. Krickpar, skogssnäppa, tranpar (åker intill). Flera talltitor, tofsmes, gransångare, dubbeltrast. Morkulla, spillkråka, ring-

duvor. Det var nästan kämpigt att hitta tjäderspillning, men hittade dock äldre
spillning, under natträd på ett par håll. Både höna och tupp. Men hitta bara någon
enstaka färsk "tuvullspillning!! Vinbärsfuks, påfågelöga, citronfjäril. Och så en
del vildsvinsstigar, förstås.
Datum: 11 april
Namn: Björn
Text: Lite sjökoll på fm. utan att något "extra" kunde hittas. Fedingesjön, 18 fiskmåsar,
på flygfältet minst 4 tofsvipor, en ängspip sågs, sång av en sånglärka. Köphultasjön, 40 grågäss, 2 tranor, 2 storskarvar, en sj sånglärka, spillkråka hördes. Värsjön fr Osbäckshållet, 6 sångsvanar, räknade till minst 40 fiskmåsar, en skrattmås, ett antal knipor, sång av en gransångare.
Datum: 12 april
Namn: Janne
Text: Ny koll i de befintliga och obefintliga tjädermarkerna i kommunen. Nu längst
upp mot Smålandsgränsen, i Yxenhults skogar. Det var knapert, men visst hade
en tjäder nyligen ätit tuvullsblom, tuvullsknopp i en myrtallkant. En äldre spillningskorv på skogsvägen intill. Dessutom spillkråka, ormvråk, talltita, gärdsmyg
plus några till.
Datum: 12 april
Namn: Patric & Bo
Text: Besök på Attarpsmossen på kvällen. Hittade ingen spillning. Stenskvätta i Lilla
Bjälkabygget.
Datum: 12 april
Namn: Lennart
Text: Kollade Hjälmsjön vid lunchtid och räknade in 10 st. skäggdopping samt 1 skarv.
Datum: 12 april
Namn: Eva, Janne
Text: Den bästa kvällstimmen, skymningstimmen, tillbringade vi ute i "storskogen",
myrlandskapets utkant - i trakt av Porkenahult. Fina sånginsatser av främst rödhakar och taltrastar. Någon gärdsmyg, koltrast på håll. Vid 20.30-snåret kom
morkullan dragandes. Men det vi fikade efter var sparvugglan, sparvugglans läte.
Jörgen haft en sådan i detta område den 5 april, på förmiddagen! När ingen uggla
hördes försökte vi med imitation... Och visst fick vi rejäl fart på ett par koltrastar
som genast varnade högst frenetiskt. Märkbart negativt inställda till just sparvugglelika läten. Någon uggla i egen hög dök dock aldrig upp.
Datum: Datum: 2010-04-14
Namn: Zigge
Text: Åkte till Bassholmavägen med Alexander och Sebastian för att titta på tjädern
"som nästan åt upp Janne". Så dramatiskt blev det nu inte, men vi fick se och
höra den spela på en kullfallen gran en bit från vägen. Imponerande.
Datum: 14 april
Namn: Björn
Text: Under en ledig dag tillbringade jag 2 timmar i skogen/myren med tanke på tjäderspår. Detta var femte tillfället jag var ute specifikt för koll av möjliga tjäderlokaler, och det enda jag sett hittills är en enda skit av en tupp! Men idag blev det
lite utav bingo. Först skrämdes en höna upp och blev samtidigt varse en spelande

tupp några meter dår ifrån. Efter ytterligare några sekunders spel lyfte även tuppen. Klockan var 12:30! Äntligen för mig.
Datum: 14 april
Namn: Janne
Text: Mitt på dagen stack jag emellan med två timmars myrvandring. Denna gång alldeles öster Fagerhults samhälle. Det var väl lite avslaget med fågelsången, dock
flitiga rödhakar. Dessutom läten från tofsmes och sjungande talltita ett slag.
Mycket av mossen hade hel del inslag med bärris, men på sina håll även mycket
med blommande tuvull och ibland fuktstråk med blåtåtel. Tjäderspår? Nja, ganska knapert. 20-30 tuvullspillningskorvar under en tall hittades, förutom spridda
enskilda skitar. Längre åt nordost fanns flertal natträd med många, gamla korvar.
Ganska säkert var det en höna som var upphovet till desamma.
Datum: 15 april
Namn: Zigge
Text: 2, 5 km systematiskt letande på mossen i Västrarp gav inget i tjäderväg. Men en
vårblek sorgmantel gladde(!) i solskenet. Och så Jannes påstådda skvattramlokal
som visserligen låg en halv kilometer "fel". Men en rejäl rugge och två mindre
intill på tillsammans 25-30 m2.
Datum: 15 april
Namn: Sven Arne o Monica Malmström o JJ
Text: Under några dagar har en nästan helvit, albino småfågel setts i Östra Ringarps,
Malmströms. Det verkar troligt att det är en bofink som i denna mundering överlevt än så länge.
Datum: 15 april
Namn: Sven Arne o Monica Malmström o JJ
Text: Under några dagar har en nästan helvit, albino småfågel setts i Östra Ringarps,
Malmströms. Det verkar troligt att det är en bofink som i denna mundering överlevt än så länge.
Datum: 15 april
Namn: Lennart
Text: Kollade i gryningen efter Björns svart rödstjärt vid Woody men fick inte syn på
den. Däremot fick jag fin obs av arten vid Preem-macken, sittande på en av de
höga lyktstolparna. Innan dess hade jag cyklat runt sjön och fått en mycket ljudlig trumning av spillkråka, samtidigt som solen bröt igenom morgonmolnen. 4
knölsvanar låg på sjön 06:30
Datum: 15 april
Namn: Sven Arne o Monica Malmström o JJ
Text: Under några dagar har en nästan helvit, albino småfågel setts i Östra Ringarp, Det
verkar troligt att det är en bofink som i denna mundering överlevt än så länge.
Datum: 16 april
Namn: Patric
Text: Endast tre orrtuppar i Smörmyr. Tranor, skogssnäppa, ängspip, en sjungande lövsångare m.m. En sjungande svart rödstjärt på nya industriområdet, på TechPacks
tak. Lennarts fågel som flyttat sig över vägen?

Datum: 16 april
Namn: Janne
Text: Eftermiddagsvandring i myr- och skogsmark NO Åsljunga. Det suger i benen,
sakta vankar fram. Inte mycket sång hörs, enstaka talltitestrof, rödhake, trädkrypare. På tjäderfronten hittades en mindre mängd färsk spillning plus ett par
natträd med gammal hönspillning. En älgko med kalv vandrade lugnt förbi, rådjur, ett par fältharar som tryckte till jag nästan trampade på dem. Och i samma
minut som älgarna tittade på mig fann en tjädertupp det för gott att ta till vingarna. Brak, brak. En gosande huggorm, vägrade flytta på sig. Kunde konstatera att
betning av tuvullsblom flitigt bedrivits av i alla fall rådjur och i någon mån av
hare!! Tjädern har inte monopol på detsamma. Ett flertal rödsköldade asbaggar
käka på ett lösligt liggande rådjursben.
Datum: 16 april
Namn: Janne
Text: Disträ som man kan vara glömde jag ju "skryta" med upptäckten av en ganska
stor skvattramlokal på mossen i gränstrakterna mellan Krångelbygget, Skinningeholm, Sandsjöholm och Bosjöholm.
Datum: 17 april
Namn: Lennart
Text: På morgonen var svart rödstjärt på Brafabs byggnader och letade häckningsrevir
med ljudlig sång. 3 vigg på Hjälmsjön, men ingen stenskvätta vid tre tänkbara
platser i området. Fint sjungande gransångare och järnsparv både o Västra och
Östra Spång.
Datum: 17 april
Namn: Patric
Text: Svenskemyr, S delen: en hel del tuvullspillning efter tjäder, troligen både tupp
och höna. Skrämde upp en tjäder från ett träd. Osäker på kön, precis i gryningen.
Skvattram, mellan 30 och 40 kvadratmeter. Ny eller känd lokal? Tittade sedan
vid Flåssmyr och kunde konstatera 4 orrtuppar. Östligaste delen av Jännaholmsmossen inga indikationer på tjäder. Lilla mossen vid Porkenahult, som tidigare
haft en spelande tupp i många år, kan knappast vara en spelplats längre. Hittade
bara någon enstaka tuvullskorv. Hjälmsjön: 4 vigg, 2 par.
Datum: 17 april
Namn: Janne
Text: Forsärla vid ålkistan, Västra Spång. Sven Arne Malmström nämner att kungsfiskaren vid hans uppväxt på 50-talet flera gånger hade sitt bo vid foten av sydliga
branten intill "holmarna", öarna i Pinnån (nedströms nedre möllan).
Datum: 18 april
Namn: Lennart
Text: Morgonkoll vid Hjälmsjön gav 4 Ejder varav 1 hona, 1 Sjöorre, 17 vigg, 4 Kricka
kom flygande och gick ner vid grundet, 5 Knipa.
Datum: 18 april
Namn: Janne
Text: Mosskoll, tjäderkoll... uppe vid det i stort trädbeväxta mosskomplexet mellan
Sonnarp och Svinstorp. Här finns mycket tuvull men lite tjäder... Dock hittades
något färsk och något mer äldre spillning efter en höna! Såg den dock aldrig. En
dubbeltrast sjöng njutbart medans den flög... Och så hittades den obligatoriska

skvattramruggen, knappt 5x5 meter i omfång. Jag tror knappast Zigge har med
den i sina förteckningar. Stackaren! Nu måste han väl ut och koordinatsätta.
Datum: 18 april
Namn: Janne
Text: Ljudande skogssnäppa i blötdråget i norra delen av nyssnämnda mosskomplex
borde nämnas. En tofsmes dessutom. Möjligen är denna mesart mindre vanlig i
södra delen av kommunen. Gott om klövviltsspår.
Datum: 18 april
Namn: Zigge
Text: Två timmars förgäves letande efter Patriks skvattramlokal på Svenskemyr. Men
det blev diverse tjäderspillning och en uppskrämd höna.
Datum: 18 april
Namn: Björn
Text: Mitt bidrag till tjäderinventeringen denna dag bedrev jag i det mycket tallbevuxna, med lite våtare partier insprängda partier, i området söder om "Smedhults
by". Inga spår av den stora fågeln där. men en hel del tuvullsblomning. Mycket
bärris i området. Igår gick jag i Skrikamyrens förlängning mot Smedhultgränsen
till. Tallskog med mycket andra trädslag insprängt. En del spridda tjäderskitar
hittades, dock inget övernattningsträd.
Datum: 18 april
Namn: Björn
Text: Hade föresten fint med sjungande tofsmes i Smedhult, annars rätt tunt med sångaktiviteten i förmiddags.
Datum: 18 april
Namn: Bo Karlsson, Johnny Lindström (gm Patric
Text: En död tjädertupp på mossområdet väster om Fjärhanamossen. Äldre tallbarspillning på grusväg.
Datum: 19 april
Namn: Lennart
Text: Svarthätta vid bruket kl 07 samt mindre hackspett. Svarthätta också i Havabygget. Gladan ligger nog på rede där, eftersom den kluvna stjärten stack upp över
kanten. Brun kärrhök 2K hane vid Flinka sjö och det ser ut som tranorna tänker
häcka där. 2 lövsångare här hemma.
Datum: 19 april
Namn: Björn
Text: Cyklade denna morgon i Värsjö/Hästhagen/Slättsjöområdet, jakt var det på
sparvuggla. Dock ingen sådan tyvärr, men skogens konung på två ställen. Annars
de vanliga rösterna, först rödhake o trastar och sedan de övriga allt eftersom gryningen tilltar. Värt nämna, skogsduva mellan Hästhagen o Slättsjö, två trädpiplärkor, gransångare. Avslutade med titt i Värsjön, storlom, 4 krickor mm. Hemmavid, en anländ svarthätta sjöng helt kort.
Datum: 20 april
Namn: Janne
Text: Stängselöversyn inför betesutsläpp vid motorvägsåkrarna. Enkelbeckasin, 3
skogssnäppor, 2 grågäss, 40-tal rastande ängspiplärkor. Ormvråk.

Datum: 20 april
Namn: Björn
Text: Min lilla jakt på sparvuggla fortsatte denna morgon med cykling i Porkenahult o
Sönder Össjö. Ingen liten uggla denna morgon heller. Inget utöver "det man ska
höra vid denna tid i april" hördes eller sågs. Värt nämna 2 sjungande talltitor i
Sönder Össjö, en dito entita i Porkenahult. Senare hittade Lennart 2 snatteränder i
Holmasjön, jag såg dem lämna denna lilla sjö vid halv tio-tiden.
Datum: 20 april
Namn: Lennart
Text: Som Björn har nämnt, hittade jag snatteränder i Holmasjön på morgonen. Där
flög också upp en fullt utfärgad kärrhökshane. Sedan är det ju de vanliga man hör
och ser, men bakom Ekholms gård fanns 2 mindre strandpipare och 1 trana.
Datum: 21 april
Namn: Janne
Text: Vi som hungrar efter spovar... idag hörde jag i alla fall en storspov över Hjälmsjön på morgonen. På sträck förstås. Dessutom ett par hundra skrattmåsar, 10-tal
bläsänder, krickor, skäggdopping och säkert något annat jag inte hann upptäcka.
Datum: 21 april
Namn: Janne igen
Text: Ser Lennart skåda från andra sidan sjön. Han får berätta om vad som egentligen
fanns vad gäller arter, antal.
Datum: 21 april
Namn: Lennart
Text: "Storebror ser dig" kan man känna, men tidig morgonobs vid sjön efter regnig
natt innebär lite fler rastande fåglar. Skedand par, ca 100 kricka, 60-tal vigg,
knölsvan par, 7 knipa. Sedan räknade jag inte de andra. Drog bort till Lärkesholmssjön och där var inte många att notera. 1 storlom, 6 grågäss, 4 knipa, 2
storskrake hona. Kan väl tala om att Margit o jag såg ringtrast vid Rögle herrgård
igår!
Datum: 21 april
Namn: Zigge
Text: Vandring i Pinnåområdet. Man håller på att färdigställa handikapprampen fram
till brofästet. Ett par forsärlor och ett knippar vid öarna.
Datum: 21 april
Namn: Lillebil Nilsson
Text: två tjäderhönor vid vägkanten på vägen i Bosjöholm 200 meter från gränsen till
Krångelbygget. Kl.10.50
Datum: 21 april
Namn: Björn
Text: Observationer som Lennart i morse, men även 10 bläsänder vid mitt andra besök
vid Hjelmsjön, på em.
Datum: 22 april
Namn: Lennart
Text: Var vid sjön 6:40 men inga rastande fåglar. Patric kom, gjorde en snabbkoll och
njöt av morgonen och skrattmåskolonin, som får allt mer fotutrymme. En stund

senare kom en simmande fågel från Lasapellashållet, med vit haka och mörk
näbb. Efterhand som den kom närmre och bytte position, samt med hjälp av solen, visade det sig vara en ensam Årta hona.
Datum: 23 april
Namn: Björn
Text: Hjelmsjön, skratt- och fiskmåsar, skäggdopp. Värsjön, Grågäss, knipor, fiskmåsar, 6 rastande vigg, 4 storlommar sågs, och roligt med 2 rastande storspovar. De
satt på den lilla holmen med ett träd åt Linhultet till. Sång av flera lövsångare, en
gransångare.
Datum: 23 april
Namn: Zigge och Patric
Text: Morgonvandring på Svenskemyr tillsammans med Patric för att hitta hans skvattramlokal. Efter lite letande hittade vi den, ca 30 m2. Dessutom ett natträd med
spillning efter höna och lite spridda tuppspillningar. Det blev också ett kort besök
på Orrhanamossen. Redan på vägen ut från Bärnalt fanns det spillning från båda
könen. Ute på den lilla mossen fanns mycket spridd spillning, mest från höna. På
ett ställe fanns natträd och spridd spillning från båda könen (kan vara en spelplats). Inte långt därifrån skrämde vi upp en tupp. Bonus: Morkulla, talltita, dubbeltrast och gulsparv. Extrabonus: Turkduva strax norr om rondellen i Fagerhult.
Datum: 23 april
Namn: Lennart
Text: Jag hade samma obsar som Björn vid Hjälmsjön, men möttes först av Drillsnäppa
vid den nya bryggan.
Datum: 23 april
Namn: Janne
Text: I eftermiddagens något småkalla väder hör jag plötsligt upprepade, långa visslingar utanför rutan. Öppnar och försöker begripa. Först efter ett slag lyckas jag
lokalisera ljudalstraren - helt sonika en domherrehanne... som högflöjtade tills
honan efter en bra stund kom och gjorde honom sällskap vid det ännu ej nedtagna
solrosbordet. Lätet var mycket längre och "mäktigare" än de normala, korta flöjten.
Datum: 24 april
Namn: ÖN-exkursion, Birgit Svensson
Text: Tillbaks efter en lyckad förmiddag i skogen vid stora Lärkesholmssjön.Vi hade
med oss hela elva stycken barn! Med diverse olika konstellationer - barn med
mammor, barn med mor eller farmödrar respektive fädrar. Det var full aktivitet
på barnen, de klättrade, fixade kottregn, kastade stenar i vattnet och upptäckte hur
det kändes att klappa t.ex. en ek på stammen. Den var varm att känna på upptäckte en liten flicka. Lite småkryp letade vi efter och såg både gråsuggor och tusenfotingar. Efter en snabbkoll i en bäck, där ett barn råkade sätta sig på rumpan mitt
i bäcken, skyndade vi mot målet - korvgrillning. Tack alla för en trevlig förmiddag
Datum: 24 april
Namn: Lennart o Margit
Text: Rörhöna både i övre Hålerydsdammen och Hugossons damm, där det också var
en smådopping. 2 forsärlepar i Harbäcken. I övrigt ormvråkspar i uppvindar, grå-

gäss, sjungande gärdsmygar, dito rödhakar, trädpiplärka, gransångare, lövsångare
och många fler under förmiddagens cykelrunda uppom "Holken"
Datum: 24 april
Namn: Björn
Text: Klockan 23.30 hördes en drillsnäppa i mörkret över Ringåsen, denna klara stjärnnatt.
Datum: 25 april
Namn: Zigge
Text: I dag tycks lövsångaren ha kommit i stort antal.
Datum: 25 april
Namn: Zigge
Text: Smådopping och drillsnäppa i den övre Hålerydsdammen. Stenskvätta i stenhögarna på nya industriområdet.
Datum: 25 april
Namn: Björn
Text: Drygt 2 timmars gående på myr/mossmarkerna mellan Bosjöholm och Skinningeholmssjön, alltså då med avseende på eventuell förekomst av skogsfågel. Riktigt
fina marker i mitt tycke, mycket tall, tuvull som snart är överblommad, bärris.
Skit av både tupp o höna hittades, men inga observationer. Brun kärrhök vid
Skinningeholmssjön, där också ganska stora ungar av grågås. Mindre korsnäbb i
Bosjöholm, lövsångaren nu kommen i störra antal, en del gärdsmyg har tydligen
överlevt den skånska vintern. Hemmavid, en förbiflygande ladusvala.
Datum: 26 april
Namn: Eva
Text: En svartvit flugsnappare var nu på morgonen här i Ringarp och inspekterade en
fågelholk, samma holk som en svartvit häckade i förra året.
Datum: 26 april
Namn: Janne
Text: Kort vistelse nere vid Pinnån, reservatet. Fina vitsippsmattor. Häggen makat sig
ur sina knoppar. Lövsångare, trädkrypare, bofink, gärdsmyg sjöng till. Sädesärlan
gick på andra åsidan, plockade, orädd. När gärdsmygen upptäckte mig på endast
fyra meters håll skuttflög den snabbt vidare!
Datum: 26 april
Namn: Lennart
Text: Gav mej ut strax före kl 8 och fick redan vid postlådan en skymt av svartvit flugsnappare. Trampade bort till industriområdet och hittade Zigges stenskvätta. Rullade vidare ner till sjön och nåddes där av ladusvalors sång. Kunde räkna till
minst 8 ex. Ute vid grundet låg 3 kanadagäss och ett skedandspar förutom
skrattmåsarna som höll på med idogt bobyggande. 1 skarv letade föda och 1
strandskata drog förbi, först över nya bostadsområdet och sedan över sjön. Cyklade sedan till Bruksvägen och Lyckstavägen och obsade rödstjärt på båda platserna.
Datum: 26 april
Namn: Björn
Text: Svartvit flugsnappare på flera lokaler. Sjungande rödstjärt Värsjönäs.

Datum: 27 april
Namn: Lennart
Text: Ärtsångare borta vid idrottsplatsen och senare vid Ekholm. Fasantupp nere på
Turabygget och vid Ringbo gård. Drygt 20 arter vid Flinka sjö på morgonen men
inget nytt i övrigt.
Datum: 27 april
Namn: Janne
Text: Stötte ihop med Zigge nära Ålkistorna i Spång. Växtkoll på mark som ev ska bebyggas i en framtid. Forsärla lät och visade upp sig.
Datum: 27 april
Namn: Lillebil
Text: En stor tjäderhanne uppflugen på en massavedstrave 8oo meter från väg 114 mot
Bassholma
Datum: 28 april
Namn: Janne, Eva
Text: Vid 06.30-tiden hördes ett gäng vitkindade gäss dra österut i höjd med Hjälmsjön.
Datum: 28 april
Namn: Lennart
Text: Vid 8.45-tiden var det även hussvalor över Hjälmsjön.
Datum: 28 april
Namn: Zigge
Text: I övre Hålerydsdammen LÅG en trana i kaveldunsruggen. Strax S om Mammas
vik en bobyggande skäggdopping och en fiskande storlom.
Datum: 29 april
Namn: Lennart
Text: Morgonens koll av sjön gav ingen ny art men 13 vigg, 8 kricka, 1 drillsnäppa, 6
skäggdopping och 130-140 skrattmås, 6-8 fiskmås, gräsandspar. Det är intressant
att se skrattmåsarna bygga sin bobale av långa strå som de hämtar och med viss
möda får på plats.
Datum: 29 april
Namn: Janne
Text: Koll efter "träande" tjäder i norra delen av kommunen. Stilla kväll, men ack vad
motorvägens bullermatta tröttade ens öra (vägen knappt 1 km från lekplatsen). I
tallmossmiljön hördes under kvällen (19.45‒21.45) ett klart begränsat antal arter
sjunga: taltrast, rödhake, bofink, lövsångare. Under sista timmen var det mest
rödhake som briljerade, men även tal- och koltrast stämde in. Mellan 21.02 och
21.14 drog morkullan flera varv. Och så 21.19 flög en tjädertupp in och landade i
en förhållandevis kraftig tall! Bytte träd tre gånger på några få minuter, hela tiden
till närstående trädstammar. Skar näbb i början, spelade sen emellanåt - men ljudet nådde mig knappt pga motorvägen, trots att jag bara satt 50-70 m bort. Såg
tjädersilhuetten ganska bra. Smög mig tillbaks utan reaktion från tuppen vid
21.45-tiden. Tystnaden rådde då i skogen, endast vårt transportsverige avstod
från nattsömn!

Datum: 29 april
Namn: Birgit S
Text: Herr och fru svartvit flugsnappare har anlänt till sin boning på Klockgatan!
Datum: 1 maj
Namn: Jesper Linell
Text: Svartvit flugsnappare också i Höjaholm.
Datum: 1 april
Namn: Jesper Linell
Text: Nätproblem gjorde att jag inte rapporterade denne härliga obsen 1 april: från
köksfönstret kl. 6:30 såg jag 'Höjaholms tranpar' dansa - och parra sig, inte bare
en, utom två gångar. Och senare samma dag parade sig ormvråken i en hög gran
tätt intill. Nu syns en trana i taget; den andra ruvar väl.
Datum: 1 maj
Namn: John O
Text: Jag och ÖFK var och planterade granplantor i Västra Flinka lördag. Fick då höra
göktyta vilket är 2 år sen sist, dessutom var där 2 trädpiplärkor som lät höras och
2 st ladusvalor som flög över oss plus dom vanliga arterna
Datum: 1 maj
Namn: Björn
Text: Gick på fm runt Lärkesholmssjön i en natur som nästa värme nog är bra mycket
grönare. Vissa enstaka bokar låg verkligen i startgropen för att slå ut. I sjön 4
storskrakar varav en hanne, 4 grågäss, ett knippar, någon gräsandshanne. Runt
sjön i alla fall 4 drillsnäppor på skilda håll. En dubbeltrast, vid Kjällstorp 2 hussvalor, grågäss o knipor i viltdammen. Sång av flera trädpiplärkor vid fälten ner
mot sjön. Vid grundet i Hjelmsjön ett gäng ladusvalor. Räknade på kvällen till ca
200 skrattmåsar o 60 fiskmåsar.
Datum: 2 maj
Namn: Björn
Text: Cyklade på morgonen i fint väder till Ljungaskog / Grytåsa / Västra Flinka / Östra Flinka / Västra Ringarp. Drygt 30 arter. Sjungande sånglärka i Ljungaskog, där
också upp emot 10 anlända buskskvättor, en glada i Östra Flinka, en rastande
forsärla i Västra Ringarp vid skroten. Svarthättor på flera ställen, en gransångare,
trädpiplärkor sjöng, mm.
Datum: 30 april - 2 maj
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Text: Övernattningsexkursionen till nationalparken Store mosse. Christer, Jörgen, Pär,
Birgit, Inger, Eva, Janne. Och under lördagseftermiddagen husbilsägarna Ingvar
och Ingrid. Ganska småblåsig, regnig fredagskväll ute vid Blådöpet. Dock hördes
dvärgbeckasinen några gånger. Under den långa lördagen gick vi från Lövö norrut över mossen och de gamla sanddynerna, rocknarna. Spelande grönbenor,
ljungpipare, minst tre samtidigt drillande storspovar, tranrop. 2 orrar på morgonen, en vacker räv. Kvällen blev nästan helt stilla och vid förnyat blådöpetbesök
under skymningstimmen var enkelbeckasinerna flitiga, likaså buskvättorna,
krickorna... En blå kärrhökhona girade fram och i det tidiga nattmörkret hördes
enstaka storspovsdrill och grönbenespel... och så åter några upplevelserika "hästgalloperingar" från skyn (dvärgbeckasinen) Söndagens makabert vackra, solstarka förmiddag inbegrep ett nytt tornbesök med fyra spelande orrtuppar (plus några

i fjärran), grönbena, storspov. Och bak nacken en låtande göktyta! Vid stugan
konserterade kaja, stare och den trädsittande ladusvalan. Dubbeltrast. Vid hemtransporten framåt dan gjordes ett längre besök på Rusarebo äng, sydost Värnamo. En mycket tilltalande gammal åker-, ängsmiljö. Blåsippor, vitsippsmattor,
tandrot, vårlök, orkidérosetter, hamlade träd. Odlingsrösen en masse. Skogsödla i
olika storlek solade sig. Nöjda fältbiologer nådde så tillbaks till civilisationen och
den väntande vardagen. Mycket nöjda!
Datum: 3 maj
Namn: Björn
Text: En verklig "clou" för kommunen fick jag idag, inte omöjlig men inte helt lätt. I
Hästhagen, Värsjö dök en snabb, i traststorlek fågel upp framför bilen. Genast
kom alltså tanken, en trast upp. Men vad snabb den var, sparvhök på jakt? Nej,
vilka spetsiga vingar den har, och fågelns oerhört snabba framfart var inte hökens
rätta signum. Inte så i alla fall. Arten detta var frågan om alltså, stenfalk. Roligt.
Datum: 3 maj
Namn: Janne, John
Text: Tjäderkoll i norra delen av kommunen. Med förhoppningar om att en tupp skall
kvällsträa inom hörhåll från vår utsedda spanar-/fikarkulle. 20.25 är vi på plats
efter en halvtimmes myrvandring. Koltrast, rödhake, spillkråkeskrik. Och så redan 20.48 kan vi höra ett starkt inflax ca 100 meter framför oss!! Otvetydigt en
tjädertupp sökande nattkvist. 20.58 drar morkullan sin första kvällsrunda. Och
minuterna efter tycks tuppen byta träd. Den skär näbb, rapar. Men 21.10 hörs ett
ännu kraftigare brak, ny förflyttning i närheten. Diverse ljudyttringar. Mörkret
tilltar och tuppen tystnar... då plötsligt en ny tjädertupp anländer och landar med
brak ca 100 m sydväst ut från första tuppen. Klockan är 21.26. Denna tjäder sitter
dock tyst under det att natten börjar inträda. Vi kvällsnjutare har kanske hamnat
för närma den för att den ska tycka det är bekvämt. Nu 21.30 börjar första tuppen
åter skära näbb, följt av en räcka med fina ljudliga spelserier. Inte dåligt. Och
Johns vakna öra hör samtidigt hur en tredje tupp, säkert bortåt 150-200 m nordost
ut, också vill komma till tals denna stilla, ljudstarka kväll. Fast det är nästan
omöjligt att höra hela spelet där vi sitter, det är mest bara "champagne"-korken
som slår igenom, som hörs långt. Tänka sig! Hela tre kvällsträande, kvällsspelande tuppar. Vi bugar, tackar.
Datum: 4 maj
Namn: Lennart, Thorbjörn
Text: Var tillsamman med en god vän nere på orrmossen. Vi hörde spelljud redan när
vi gick dit vid 04.20-tiden, men när vi intagit kojan var det tyst. Efter en timma
ca hördes bubblingar från vänster och strax efter flög 2 tuppar förbi åt höger. Ca
06:30 satte spelet igång norrut och vi gick för att få en syn på dem. Strax före kl.
7 kom en av arbetarna som håller på att bryta torv. Detta arbete innebär en stor
störning på orrspelet och man kan undra hur det skall utvecklas framöver?
Datum: 5 maj
Namn: ÖN-aktivitet (JJ)
Text: Ett litet, tillkallat gäng rensade denna tidiga kväll Spångabyggetängen från nerfallna kvistar och knipsade uppkomna skott! I övrigt var kärrviolen fint i blom,
småvänderoten stod med blomställning i knopp... men Perry hade rätt, det är
ännu för tidigt för att vi ska kunna hitta några påminnelser om vattenklöverns
existens. Uppe i den blöta sidoslänten fanns små buketter med granspirans snirkliga blad. I ivern glömde undertecknad att omnämna att ytterligare en medlem av

ÖN "plurrat" i källbäcken som genomrinner vildhöstnadsängen i Spångabygget.
Det var Bengt. Välkommen till gänget. Säger Janne
Datum: 4 maj
Namn: Björn
Text: Satt denna lite blåsiga kväll på lokalen där jag tidigare i vår haft en spelande tjädertupp och en höna i sällskap. Ett gäng på fyra morkullor drog ivrigt över min
sittplats. Klockan 21.29. började en rödhake i min närhet sin slutkläm för att helt
sluta 11 minuter senare, samtidigt som kvällens enda skogssnäppa hördes. Trastarna sjöng visst men inte någon i min direkta närhet, konstigt nog. Tranor hördes
på avstånd, oroliga rådjur lät några gånger. Kvällen bjöd inte på många fågelröster över huvud tagit. Tjäder då? Nej någon trädning för nattkvist kunde jag ej
höra. Jag lämnade lokalen några minuter före 22.
Datum: 5 maj
Namn: Janne
Text: Kvällskoll uppe i gränstrakterna mot Småland, Yxenhults bys marker. Kom lite
försenad till uttänkt lyssnarpost, klockan var 21.00. Och minsann skrämmer jag
direkt upp en tjädertupp från sin sittgren i en ganska reslig tall! Under resten av
kvällen hörs sång från kol- och taltrast, från rödhake. En kort melodisnutt från en
skogssnäppa. Och så mycket fina morkulldrag. Men något tjäderinflyg i grannskapet kunde inte höras. Vid 21.55-snåret reste jag mig och gick ytterligare ca
100 m in i myrkomplexet... och då utkristalliserades ljudet av en spelande tjädertupp. Vad tursamt. Trots relativ närhet till min egentliga sittplats hade jag alltså
inte kunnat höra den därifrån. Ett stort aber upplevelsemässigt var närheten till
europavägen och dess bullermatta.
Datum: 5 maj
Namn: Patric
Text: Kvällslyssning vid liten mosse i norra delen av kommunen. En tjädertupp flög in
redan 20.25 och gjorde sedan några förflyttningar, den sista 21.20. Hörde inget
spel, skar dock näbb lite kort efter sista träandet. Trast- och rödhakesång. Lövsångarna var också energiska fram till 21. Gök ropade. E4:an hördes alldeles för
mycket.
Datum: 6 maj
Namn: Lennart
Text: Efter 3/4 år som pensionär har det blivit lite ordning på chemat, som man ju själv
får fixa till numera. Tiden mellan frukost och fika är ofta motions- och skådartid,
så också idag. Det blev kort "smultronrunda" om Flinka sjö, där törnsångare var
ny för året. Brun kärrhök hona visade sig liksom häger, annars var det rätt stilla,
kanske beroende på det kalla och blåsig vädret, bara 3+ i tornet. En gök tog ett
par ko-ko vid Grytåsa och rörsångare hördes vid Holmasjön.
Datum: 8 maj
Namn: Patric
Text: Gick runt Kiaflyet vid Svarta sjö utan att hitta några tjäderskitar. Bokskogen på
höjden på vägen dit vacker nu. Därefter blev det en myrrunda till, nämligen vid
Karsatorp/Långalt. Hittade lite spillning av tuvullstyp, från både tupp och höna.
Drev en älg framför mig. Dubbeltrast, taltrast, talltita.

Datum: 8 maj
Namn: Eva, Janne
Text: Kvällskoll efter tjäder i nordost. Stilla fin kväll. Vi satt på olika ställen i myrkanten. Ingen tjäder kunde noteras. Däremot kvällsspel från orre mellan
21.40‒21.55. Vackert i förnattens mörker. Mycket fin sång av kol- och taltrast,
liksom rödhake. Och göken gol, några morkulledrag.
Datum: 9 maj
Namn: Janne, Eva
Text: Vid 20-tiden ett lågmält kacklande utanför rutan... snabbt öppna dörren. Måste
varit vitkindade gäss, väl...
Datum: 9 maj
Namn: ÖN-exkursion gm Björn
Text:
Denna Fågelskådningens dag var vi 11 personer som tog oss runt till olika lokaler i kommunen. Vädret var kanske inte helt roligt, ett lätt regn föll under stundom. Men kläder efter väder. Hjelmsjön gav en bobyggande skrattmåskoloni, ett
viggpar, skäggdoppingar. Ögonblicket kan ge en oväntad obs. Över sjön och
grundet drog en flock grönbenor av och an utan att kunna gå ner på det tättbefolkade grundet. Slutligen drog flocken med 28 ex vidare. Sedan bar det av till Värsjön. Storlommarna var på plats utan att låta alls. Två nyss anlända fisktärnor fick
samsas med fiskmåsar om sjöns stenar, en gråtrut gästade sjön. En restrött? grönsångare sjöng i det småkyliga vädret, svarthätta, lövsångare. Vår fiskätande rovfågel, fiskgjusen hittade vi. Fikan gav go värme åt skådande ÖN-are. Långasjö
blev det sedan. Efter Patrics gungande på gungflyet kunde två vattenrallar höras,
rörsångare likaså. Buskskvättan är ju kommen och till sist kom bruna kärrhöken
förbiflygande. Liksom vid Värsjön fanns göken här också, ett par till och med.
Entita, trastar, trana, enkelbeckasin. En kortare vandring i skogen I Lönsjöholm
vid Långalts myr fick bli avslutning på Fågelskådningens dag. Spillkråka, skogsduva, svartvit flugsnappare. Totalt blev det 59 arter denna dag.
Datum: Datum: 2010-05-09
Namn: ÖN exkursion / Zigge
Text: Fågelskådningens dag. Tiotalet skådare mötte upp. Första anhalt var bryggan vid
strandhem. Förutom det sedvanliga ett par vigg. En vadarflock cirklade över
skrattmåskolonin innan den drog vidare: ca 28 grönbenor! Transport genom Sjöholma med tjäderhöna intill vägen till Slättsjösidan av Värsjön där grönsångare,
trädpiplärka och dubbeltrast hördes. På andra sidan sjön låg fiskgjusen på bo. Där
emellan, ett kanadagåspar, grågäss, fiskmåsar, drillsnäppa, gråtrut, fisktärna och
fyra storlommar borta vid Osbäcken. Slutligen två fiskande lommar helt nära.
Den ena med en stor braxen i näbben som den efter viss möda fick ner. Vid
Långasjö blev det buskskvätta, entita, domherre, vattenrall, brun kärrhök, trana,
skogssnäppa, trana och ett par gökar. Slutligen till Lönnsjöholm med törnskata
utmed vägen. I bokebacken spillkråka. En skogsduva lämnade sitt bohål i en död
bok. Slutligen en trana elegant seglande över åkrarna och landade i Lönnsjön.
Totalt blev det ca 60 arter.
Datum: 9 maj
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Text: En förmiddagsexpedition till några olika fågellokaler: Hjälmsjön, Värsjön, Långasjö, Lönsjöholm (Långalts myr). 10-11 personer Stilla fint väder, något småregn. Viggpar, samling häckande skrattmåsar och ca 30 uppvisningsflygande
grönbenor över Abborragrundet. På Slättsjösidan av Värsjön intogs förstafikat

medans fiskgjusen på bo togs in i tuben. Flera fina storlommar. Drillsnäppa. Mm
I vassjön Långasjö fanns ett flertal par grågäss (även ungar i Hultasjön). Två kurtiserande gökar, måntro... Buskskvättesång! Och efter Patrics hoppande vid
strandkanten skrek vattenrallarna som grisar. Senare kom äntligen den bruna
kärrhökshannen i elegant formation. Fika. Avslutningsvis besöktes bokskog och
myr uppe i Lönsjöholm. Trana, spillkråka, skogsduva. En ynka gammal tjäderhönspillning. Och Zigge snavade över en mattlummer. Lite smått och gott. En del
föll mellan stolarna. Trevlig gemenskap!
Datum: 9 maj
Namn: en av de tre
Text: Oj. Tre skribenter tänker nästintill samtidigt denna lördagskväll att någon måste
väl skriva på hemsidan om dagens exkursion!! Och utan att ha kunnat se någon
av medskådarnas samtidigt skrivna skrivelse "skickar" man in sitt egen. Vips har
vi tre referat. Så kan det gå, kan det bli.
Datum: 10 maj
Namn: Patric
Text: Och då ska du veta att det var nära att jag också skrev samtidigt... Fick rapport av
Åsa på bussen om att Ingvar Nilsson (vi mötte honom med hundar) haft två tjäderhönor några min innan första bilen såg en. Så den speciella tjäderrapporten
kan alltså uppgraderas. Fick sms av Björn om änder i Hjälmsjön. Hann dit innan
avfärd till Hbg. 5 bergänder, tre hannar, två honor, 32 viggar, 5 sjöorrar, 3 hannar, 2 honor. Sjungande rörsångare. Stod vid f.d. Bengts Gård.
Datum: 10 maj
Namn: Janne, Eva
Text: Roligt med bergänderna och ett hyfsat antal vigg. Och i vassen höll fem skedänder till, varav fyra hannar.
Datum: 10 maj
Namn: Lennart
Text: Också jag fick tidigt SMS från Björn och kl 11 tog jag mej dit och fick se de redan uppräknade. Dock fick jag ihop 35 vigg. Var på morgonen och lyssnade efter
göktyta i V Ringarp men fick inte napp.
Datum: 10 maj
Namn: Janne
Text: En solig dag blev till en stilla, efterhand stjärnklar kväll/natt. Då kan det vara
lämpligt att kolla tjäderns inflyg till nattkvist. Jag tog mig till de yttre regionerna
av den under 1900-talet mycket hårt sargade Flåssmyr. Ett väldigt komplex. Efter
vad vi redan vet så finns några spridda tjädrar i trakterna. Jag testade i Hässleholmsdelen. 20.50‒22.00 satt eller stod jag vid en myrtall. Kaffe med två mackor.
Cigarr. Morkullan började dra vid 21-tiden. Sedvanliga solister i form av tal-,
koltrast och rödhake. Kring 21.30, när halvmörkret börjat inträda, hörs kort bröl,
böl. Jag stelnar till. Får kikaren till ögonen. 60-talet meter bort står älgkon med
fjolårs kalv och misstycker om min närvaro. Gör helt om. När klockan passerar
tiosnåret är det mest bara kvällens sista rödhakar och en släntrande taltrast som
småpratar. Den relativt ljusa natthimlen förleder dock morkullor att dra sin runda
än en gång fast klockan hunnit bli 22.30 när jag når bilen. Under mina femkvart
på plats var bullret från motorvägen knappt två kilomter bort tyvärr ganska bedövande. Tjädrar? Nej, inte det inte.

Datum: 11 maj
Namn: Björn
Text: Var vid skymningen och en stund till på en lokal där vi tidigare haft tjäderspel.
Någon sådan kunde inte höras denna kväll. Solister och andra aktiviteter bland
fåglarna var samma aktörer som Janne hade vid och på Flåssmyr.
Datum: 11 maj
Namn: Janne
Text: En tofsvipa i luften i Östra Spång, vid åkrar nära Hjälmsjövik.
Datum: 12 maj
Namn: Tjäderinventerarna
Text: Kvällskoll i tjäderskogen efter det att en regnig dag förbytts till en stilla, något
småkall skymningstimma. Vi var i norra delen av kommunen. Ringduva, taltrast,
koltrast, rödhake. Göken gol i halvmörkret. Skogssnäppa. En "solotupp" flög in
ca 21.20. Något trädbyte. Annars var det ganska tyst på tjäderfronten denna
fuktmättade afton.
Datum: 13 maj
Namn: Janne, Eva
Text: Stilla morgon, förmiddag. Sedvanlig syn vid Abborragrundet - mångtaliga
skrattmåsar syns på bon! Och ett par skäggdoppingar. Och en skedandhanne!
Svalor drar förbi.
Datum: 13 maj
Namn: Lennart o Margit
Text: Var på väg hem efter gökotta och fick ögonen på en rovis. Stannade, fick upp kikaren från bagagerummet och fick bra obs på den och kom inte till någon annan
slutsats än Brunglada. En gammal fågel med sliten dräkt, mest mörk på undersidan och svagt kluven stjärt. Hade en stund på oss innan den drog vidare.
Datum: 13 maj
Namn: Janne
Text: Tjäderkoll mellan 10.45-14.50. I Hässleholms kommun. Blandat med hyggen,
granskog i olika åldrar och så tallbeväxt myrmark och fina dråg. Stilla fint väder.
Mycket fin sång från flertal trädpiplärkor! Dessutom en del trastsång, rödhake,
talltitesång. En sparvhökhona (skymta mellan tallkronor) irriterades av varnande
trast. Två tranpar ropade mot varandra. Och en gök kokoade rakt i mitt öra på
bara 20-talet meters håll! Tjäder? Jo, färsk spillning på några håll. Även dito under flera natträd, ganska säkert från en höna. Skrämde så upp en tjäder utan att
själv få syn på den. Cirka 300 meter från första uppfloget fick jag däremot tydligt
se en otvetydig tjädertupp, lyftande från en större fura, som växte på en liten
fastmarksö i myren. Dikesrensning. En rofylld halvdag beläget utanför motorvägars hörbarhet.
Datum: 13 maj
Namn: Lennart, Namn:
Janne
Text: Kvällskoll vid tjädermyr som besöktes för 10 dagar sedan. Idag satt vi där mellan
20.00 - 22.15. Förra gången kom tre träande eller spelande tuppar att inräknas.
Ikväll inga inflyg alls! Däremot två vildsvin småbökande 60-tal meter bort i ett
dråg. Svagt skymtade. Börjar tjäderleken ebba av redan...

Datum: 13 maj
Namn: Patric, Per Olof Lippe
Text: Skådade hela dagen och vi fick till slut ihop en ganska anständig artlista. Nämnas
bör storlom på bo i Store sjö (och ett par som låg tillsammans i Fedingesjön), orrtupp, mindre strandpipare, tofsvipa och stenskvätta på Flåssmyr, grå flugsnappare
på flera lokaler och en backsvala bland ladusvalorna över Hjälmsjön. Var även
vid Flinka sjö där Pelle inte varit sedan det gamla tornets tid... Avslutade med ropande mindre hackspett på Turabygget. Vi hade tänkt att insektsskåda, men det
kalla vädret gjorde att vi fick hålla oss till fåglarna men det var ganska trevligt
det också.
Datum: 14 maj
Namn: Janne, Eva
Text: En improviserad kvällskoll av backsipporna i kommunen. Sånnestorp. Ca 26
blomstänglar. Något färre än tidigare. Fint i blom. Klippte bort lite småbuskar.
Rya kyrkoruin/golfbanan. Inga blommor syntes. Kan ju alltid komma upp bladrosetter senare... och kanske eftersläntande blomma. Sorgligt! Persköp. Minst 24
blomstänglar, flera bara i knopp. Något färre än tidigare. Bör kollas senare för att
se om fler blomstänglar dyker upp och framförallt för att räkna in vegetativa
plantor. På Rya gård hade släkten fixardag. Pratade med en av kusinerna. Det var
hans farfar (Nyblom?) som köpt in gården under 2:a världskriget. Under 1940/50-talen kunde man räkna in i alla fall ett 100-tal backsippor... Annat än dagens
hjälptörstande tillstånd.
Datum: 15 maj
Namn: Eva, Janne
Text: Två skogsduvor flög några rundor kring sitt förmodade boträd i en grov bok nära
Lasapellas, Östra Ringarp. Det är vackert för ögat i den skira boklövsgrönskan!
Datum: 16 maj
Namn: John O
Text: Även i år har ringduvan bo i vår hängbjörk, nu innan när björklöven är små kan
man se i kikaren stjärten sticka ut, hoppas det går bättre än förra året, då låg där
en död halvstor unge på marken i juli månad, 4-5 st. skator härjar på tomten varje
dag, så chansen att dom klarar sig är kanske inte så stor
Datum: 15 maj
Namn: Björn
Text: Värt att nämna från några lokaler. Flåssmyr, 2 sj ängspiplärkor, 4 mindre strandpipare, ett tofsvipepar, två tranor. Skrämde också iväg 2 orrtuppar. Flygfältet, 3
tofsvipor. Jälla sjö, ett sångsvanspar, en sävsparv. Hjelmsjön, 7 skäggdoppingar.
Datum: 16 maj
Namn: Zigge
Text: Vid Pågarnas i Pinnåområdet en lite annorlunda sångare. Låter som ett mellanting mellan svarthätta och svartvit flugsnappare med gärdsmygsinslag och typiska sträva chirranden däremellan. En något överambitiös härmsångare(?).
Datum: 16 maj
Namn: Janne
Text: Fyra timmars mossvandring i Stensmyrkomplexet denna mulna, småduggiga dag.
Sparsmakt med sång från lövsångare, trädpiplärka. Galande gök. Tassande, pulsande i den regnberikade torvmarken. Då smålyfter, halvspringer en "halvska-

dad" tjäderhöna plötsligt upp 4-5 meter från mina pjäxor! Oj! Drar lite medvetet
klumpigt bort tätt över bärriset, vingflaxar, vinglar... Allt för att dra till sig min
uppmärksamhet. Jag tar ett par steg fram... och jovisst, där finns redet med sju
ägg. Äggen är smått, halvglest brunprickiga, fläckiga på relativt ljus botten. Efter
några kameraknäpp drar jag mig raskt vidare. En hök ropar, två mycket orädda
tofsmesar charmar mig och en talgoxe filar en kort stund. Trots flitigt letande hittas inga sentida natträd efter tjäder. Tillbaks mot utgångspunkten sjunger svarthätta och ... nja, det är ju faktiskt en trädlärka som lyllar på. Vad roligt!
Datum: 16 maj
Namn: Kurt Arne o Elsie Sönderössjö
Text: Sönderössjö. En liten sväng neråt Bygdegården. Bara rapportera om vad man kan
se i Sönderössjö. 1 Kungsörn(ung) Trana med 2 ungar. 1 Älg, några Rådjur plus
en hel del annat smått o gott. Söndagen den 23 maj kl 9, 00 har vi i Bygdegårdsföreningen en Naturvandrig. Dit är alla välkomna, och det är Janne Johansson
som står för kunskapen. Välkomna alla naturälskare.
Datum: 17 maj
Namn: Lennart
Text: Var på morgonen nere i V Ringarp och hittade göktytan som John obsat för en tid
sedan. På skogsvägen fick jag också syn på en förmodad tjäderspillning från
höna.
Datum: 17 maj
Namn: Patric
Text: John hade göktyta i Västra Flinka och inte i Västra Spång om jag förstått det hela
korrekt och då är det ju knappast samma fågel...
Datum: 17 maj
Namn: Patric
Text: Västra Flinka, Västra Ringarp, Västa Spång... Då var det alltså Västra Ringarp
och då var det ju nära och kanske samma ändå.
Datum: 18 maj
Namn: Lennart o Margit
Text: Margit var också intresserad av göktyta, så vi cyklade ner till Västra Ringarp för
att om möjligt få höra den igen. Men det blev något annat större. Vi ställde cyklarna en bit in och gick på skogsvägen till kommungränsen. På sträckan hittade vi
några bajskorvar och på väg tillbaka ännu fler både från tupp och höna. När vi
närmar oss platsen där tytan skulle höras, flyger plötsligt en tjädertupp iväg 30
meter framför oss. Vilken obs! Och vilken morgon, med alla sångarna och årets
första tornseglare.
Datum: 19 maj 2010
Namn: Alexander Nilsson
Text: I dag såg jag en aurorafjäril i Zigges trädgård. Den hade orange vingtoppar. Den
var fin.
Datum: 19 maj
Namn: Lennart
Text: Glömde tala om att vi hittade stenmurkla också igår. Och idag hördes trädgårdssångare här hemma och på flera platser. Stötte på korsnäbb och stenknäck på väg
mot Lärkesholm. Grågåspar med ungar i Kjällstorp. Kollade dammen NO om

Lärkesholm och där låg sothöna på rede. Där fanns också sångsvanpar men inga
ungar. Grå flugsnappare vi f.d. skolan. Domherre i par i V Spång och en hane här
hemma.
Datum: 19 maj
Namn: Janne, Eva
Text: Kvällsvandring i Ringarp. Sjön med sina skrattmåspar, skäggdoppingar, drillande, lågflygande drillsnäppor. Upp mot skogen, betesmarken och vägen hördes
framförallt koltrast, lövsångare, gulsparv, svarthätta, troligen trädgårdssångare
(vägen hördes väl starkt just då)... I holkarna kring tomten: nötväcka (murat igen
stort uthackad holk), 2 blåmesar ruvar i var sin holk, till synes övergiven meskull
med 8 ägg, 2 svartvit flug holkar med färdigt rede fast ännu utan ägg. Ett par
tomma holkar.
Datum: 19-20 maj
Namn: Lennart
Text: Äntligen har jag gjort det jag tänkt flera vårar; övernattat i Flinkatornet, kl 21-09.
Härlig mild natt utan mygg men mycket billjud. Göken var den som avslutade
22:15 och han började igen 03:15. Under natten gäbbade grågässen då och då.
Jag fick ihop 28 arter och hade en fin studie av duvhök hane som satte sig i en furutopp och efter en god stund dök efter, ja vad? Ett sångsvanpar fanns där i gårkväll och de gav sig av i morse. "Tubade" också in törnsångare, lövsångare, gök,
rörsångare, m.fl.
Datum: 20 maj
Namn: ÖN cirkel (JJ, Zigge)
Text: Kulturlandskapscirkeln hade sin andra uteträff denna stilla, vackra kväll då kosan
ställdes till Krångelbygget. Vi var hela 16 personer plus två tillstötande grannfolk. Först tittade vi in i den byggnad som inrymt Höjaholms kvarn och såg. Sen
vandring i betesmarker i anknytning till Gårdsjön och Vita sjön. 60-tal gäss vid
Gårdsjön (flera kullar med ällingar vid Hultasjön). En kanadagås. Sjungande
trädpiplärka, taltrast, svarthätta m fl. Ropande gröngöling. Ladusvala. Kor, ungdjur!! Diverse spirande växter som majveronika, kärrviol, nagelört, lomme.
Datum: 20 maj
Namn: Ferenc
Text: En rosenfink har hållit till på Sparvstigen 4 i Örkelljunga nu 3 dagar i sträck. den
visade fint upp sig 10 min vid fröautomaten där den brukar komma morgon o
kväll. Den brukar vara vid fågelmatningen i körsbärsträdet.
Datum: 21 maj
Namn: Lennart
Text: Jag hörde en strof av rosenfink vid Träskomakargatan på morgonen.
Datum: 21 maj
Namn: Kurt Arne i Sönderössjö
Text: HEJ ALLA NATURVÄNNER! Imorgon kl 09.00 är det naturvandring i Sönderössjö. Janne Johansson håller i ciceronskapet och vi hoppas på en trevlig förmiddag. Samling Bygdegården 09.00. Alla Välkomna.

Datum: 22 maj
Namn: Zigge
Text: Lilla Lärkesholmssjön: Grågåspar med 5-6 ungar, skäggdoppingpar, drillsnäppor,
skrattmåsar, trädgårdssångare, taltrast mm.
Datum: 23 maj
Namn: Ferenc
Text: Jag glömde skriva att rosenfinken var en ad hane. Den är ej sedd sen obsen gjordes.
Datum: 23 maj
Namn: Alexander Nilsson
Text: Vi va i Sönder Össjö med Janne och Kurt Arne och hans kompisar. Jag såg 4 rådjur 2 nästan nyföda kid 3 hussvalor 2 tofsvipor 1 hare 1 buskskvätta 1 trädpiplärka 1 gröngöling 1 gulsparv 1 enkelbeckasin 1 trana 1 ärtsångare 5 grågäss 1
knipa och 1 glada.
Datum: 23 maj
Namn: Björn
Text: Gjorde en ganska rejäl cykeltur med 2 fikor inlagda på tre och en halv timme
med stopp här och där. Hoppade över de direkta kollarna av sjöarna förutom
Hjelmsjön som avslutning på turen. Turen var Ringåsen Östra Ringarp Flyet Stora Kjällstorp Lärkesholm Åsljunga Vanås Bosjöholm Krångelbygget Höjaholm
Vemmentorp Sonnarp Sonnarpsbacken Hjelmsjön. Fick ihop minst 60 arter. Kan
konstatera att gransångaren numera inte är ovanlig i trakten, hade sjungande ex
på åtminstone 8 lokaler. Rörsångare o enkelbeckasin Flyet, backsvala o kricka St.
Kjellstorp, en fiskgjuse över Lärkesholmssjön, sångsvan i Jälla sjö, en glada också där, forsärla i Rackarbäcken, spillkråka i Östra Ringarp o Höjaholm, där också
en dubbeltrast sjöng, i Hjelmsjön ruvande skrattmåsar o en tornseglare över sjön,
4 gråsparvar vid Kjellssons.
Datum: 24 maj
Namn: Lennart
Text: Två livligt sjungande sångläror över Ljungaskog 05:30 och på fältet landade 5
sångsvanar för att beta. 2 skarvar flög förbi, törnsångare, ärtsångare, fasantupp.
På samma lokal i Grytåsa som tidigare år fanns härmsångare, i björkslyet andra
sidan vägen mittemot ridskolan. I samma område finns ju gladans bo men där
sågs ingen aktivitet idag. Vidare på min tur till Sjöbygget och där möttes jag av
ett annat sångarljud och efter koll med MP3-spelare fanns inget annat än kärrsångare att X-a. Den höll till bakom stallet f.d. 2 tranor gick och sökte föda på
Nilssons. Kan det betyda att häckningen misslyckats när båda ses vid denna tid?
En tofsvipa också vid blötmarken. Törnsångare hörs ofta numera och jag hade
nog 8-10 idag på min runda och flera buskskvätta,
Datum: 24 maj
Namn: Björn
Text: Genomförde idag min årliga 20-stoppsrunda runt i främst norra delen av kommunen. Hade efter en hastig genomräkning 41 arter, alltså ingen riktigt bra runda,
vädret nog inte helt idealiskt, blåste lite mer uppåt dagen och solen bröt aldrig
igenom molntäcket, vid starten ca 10 grader. Fick ingen ärtsångare, stenknäck eller rödstjärt. Och bara en försiktig grönsångare, ett fåtal trädgårdssångare, men
alla har kanske inte anlänt än nu? Saknade också rörsångare, entita, svartmes o
nötväcka! Hade inget anmärkningsvärt. En storlom gästade Vita sjö. Fiskgjusen

var på plats i sitt bo, Jannes skogsduva ljöd liksom den vid Lönnsjön. Trädkryparen sjunger ännu, hade den på ett par stopp, en sj dubbeltrast i Sonnarp, en stenskvätta på flygfältet i Fagerhult, tofsvipor också där. Stararna matar för fullt
överallt.
Datum: 25 maj
Namn: Lennart
Text: Efter att ha läst om biotopval och andra uppgifter om kärrsångare, måste jag notera den som osäker artbestämning. Men vad var det då? Ja, den frågan ställer
man sig ibland!
Datum: 25 maj
Namn: Björn
Text: Biotopen kan man inte bry sig om under sträcktider. Olika arter kan då dyka upp
i sånt man tycker är alldeles fel biotop. Detta angående den eventuella kärrsångaren. Däremot var där en törnsångare på lokalen i alla fall.
Datum: 26 maj
Namn: Björn
Text: Härmsångaren tydligen stationär i Grytåsa. Två sånglärkor i Ljungaskog.
Datum: 27 maj
Namn: Ferenc
Text: Min granne kom och hämta mig i kväll för att visa att han hade 5 st kattuggleungar på sin vind, 2 satt i ett ventilationshål o titta ut. De skulle börja renovera
vinden i slutet av april men pga. av hyresgästerna blev arbetet uppskjutet. De har
läckra bilder inifrån boet, kanske kan Patric ta o lägga in dem på galleriet.
Datum: Datum: 2010-05-29
Namn: Zigge
Text: Hur kan man missa ett helt träd i Pinnå-området? Jo, om det står lite inklämt,
blommar mycket kort och ser allmänt ointressant ut. En vit blomställning en bit
upp fick mej att avvika från stigen. Bekant, men ändå inte. Kontroll hemma visade på svensk häggmispel, Amelanchier cunfusa. Ny art för kommunen!
Datum: 30 maj
Namn: Eva, Janne, Jörgen
Text: Haft en priviligierat trevlig vecka ute på Hallands Väderö, i en av Fyrvaktarbostadens lägenheter. Fågelarter som vitkindade gäss, tobisgrisslor (många), tordmular, fisk- och småtärnor, morkulla, enkelbeckasin, större strandpipare (m ungar), rödbena, tofsvipa, flöjtande storspov. Rolig var upplevelsen av en ruvande
strandskata som stred envetet, närgånget mot en fårtacka - tackan puffade, buffade nyfiket, undrade över strandskatans ovilja att avlägsna sig; strandskatan småhögg efter fårets nos, högg upp efter dess öga... Vid koll efteråt fanns de två äggen hela kvar! Havstrutar, några silltrutar, gråtrutar... Sångare: många härmsångare, rosenfinkar, törnsångare, gråsiskor, hämplingar mm Växtvärlden med massor
av strandtrift, mängder med knölsmörblomma, vildaplar som blommade. Skogsbräsma, lundbräsma (blad), gullviva, spåtistel, backsmultron etc, etc... Roligt med
upptäckt av en mindre men riklig lokal med ormtungor nära fyren! Och alla dessa
otaliga, märkliga trädindivider av ekar, bokar, lindar, några askar... Ett par hundra sälar. 50-tal ungnöt från Ekholm. Nästan 100-talet tackor från Bälinge. Mindre
flock hästar. Överhuvud en fantastisk, omväxlande vecka! Jörgen var med under
första halvan, Pär och Birgit tittade ut under lördag, söndag.

Datum: 1 juni
Namn: Lennart
Text: Ca 600 myrspov på Torhamns udde och 40 kustpipare.
Text:

Jag kollade våra backsippslokaler idag. På fem lokaler är den Datum:
Datum:
2010-06-02
Namn: Zigge
utgången. På golfbanan vid Rya gård 1! stängel, åkerkanten i Sånnestorp 27 och i Persköp
21 stänglar. I Persköp hörde jag också skogsduva.
Datum: 2 juni
Namn: Janne
Text: Åkte runt och tittade efter "utsikter", vyer. Kom förbi jätteeken i Årröd, kom förbi grova eken i Boalt. Men visst var det lite beklämmande att se att livet hos dessa jätteekar alltmer tynar bort. Inte många gröna eklövskvistar kvar numera.
Uppe i Tockarp träffa jag på Gunne, som visade ett spritt bestånd med den smakliga skogslöken! Nog kvarstående efter tidigare bebyggelse.
Datum: 3 juni
Namn: Janne
Text: Eftermiddagsbesök på Spångabyggetängen. Solen sken. Svag vind svepte över.
Det var härlig blomning i vitt med vattenklövern och småvänderoten som dominanter. Uppe i sluttningen åt norr fanns 5-600 granspirestänglar! Och nere i den
fukttyngda marken nedanför fanns förutom de vita dominanterna även några få
rosetter med tätört. Den blå blomman var ännu i knopp. Visst är det en härlig äng
vi tillsammans lyckats få fram!
Datum: 3 juni
Namn: Lennart o Margit
Text: Vi har varit i Blekinges östra skärgård en vecka och där träffat på delvis samma
fågelarter som andra observatörer sett på Hallands Väderö. Som; härm- ärt- kärroch rörsångare, rosenfink, gök, många fasaner. En hel del gråsparv, gott om
skäggdopping och sothöna och på Torhamns udde och ön Utlängan fick vi se
många rastande myrspovar och kustpipare. De är på väg mot häckområden i norr
och stararna har redan fått ut sina ungar här hos oss.

Datum: 4 juni
Namn: Björn
Text: För nittonde gången på 20 år har vi idag i ÖN lotsat runt eleverna från årskurs 4 i
naturen i en kombinerad gökotta o naturlektion. Platsen var liksom tidigare Lärkesholmssjöarna. Ja, de första åren höll vi till i Bruketområdet. Och vilket väder
vi fick, det var troligen en av de varmaste "gökottorna" vi haft med 4:orna under
årens lopp. I år var det Kjell, Janne, Zigge, Lennart o undertecknad som skötte
guidningen. Det var föresten Kjell som hade koll hur många gånger vi haft denna
programpunkt på agendan. Och Ingvar var duktig med grillen efteråt. Fågelrösterna var de vanliga vi brukar ha i området. Dock tyckte vi att antalet individer
var lite färre än vanligt, sångaktiviteten var inte den bästa. Fisktärnan hördes över
sjön, drillsnäpporna spelflög, gräsand o knipa. Grönsångare höll till i boket, törnsångaren i mindre buskmarker, svarthättan i storskogen, trädgårdssångare i lite
yngre lövskog. Matande starar kollades noga i tubkikaren, samtidigt som en
mindre hackspett sökte föda i ett träd bredvid. Lite av vad som blommade kollades också lite av oss. Nämnas kan ängsbräsma, humleblomster, kabbeleka,
skogsstjärna, smörblomma. Och några till.

Datum: 5 juni
Namn: ÖN-exk. gm Björn
Text: Det riksomfattande arrangemanget "Nattljud" hade även ÖN engagerat sig i med
en egen programpunkt. Sju medlemmar var det som på lördagskvällen gav sig ut
på en tur i hemmamarkerna. Första anhalten blev Långasjö, med sina stora vassar. Rörsångarna sjöng på sitt sävliga vis, enkelbeckasinerna spelade i luft och på
mark, morkullorna drog. Grisskriket från vattenrallen hördes, en majestätisk trana
landade i sjön. Fortfarande, vid halvtiotiden, sjöng ett antal lövsångare, trastar o
rödhakar. Nästa stopp var Lönnsjön, beckasiner även där. Här saknade vi knott o
mygg, som var väldigt talrika vid Långasjön. Och faktiskt kunde vi här en kort
stund höra en nattskärra på andra sidan sjön. Sedan blev det en marsch ut på
Långalts myr, fikan intogs på åsen, nattskärra hördes även här , innan det ut myren bar. Här ute fick vi oss tillhanda ett fint äventyr. Det var en väldig fart på
skärrorna, totalt kunde 4! spelande ex höras samtidigt. En kort stund fick vi också
se en kort "fjärilsuppvisning" av en av nattskärrorna. Riktigt nära oss kom aldrig
någon av dem, trots vissa knep av oss, de hade väl tillräckligt med de konkurrerande artfränderna! En bra kväll blev det för oss 7.
Datum: 5 juni
Namn: Björn
Text: Jag glömde nämna det fina "spelet" av gökarna på Långalts myr. En lockande
hona och en hane i extas. En skogssnäppa drog i junimörkret förbi, och en rödhake hördes sjunga på myren efter kl. 23
Datum: 6 juni
Namn: Janne, Eva
Text: En kortare kvällsfika nere vid Spinneriet i Spång. Lummigt, grönt, växtfyllt med
humleblomster, kärrfibbla, småvänderot, grönvit nattviol, bäckbräsma, safsa (1
planta)... Man skulle velat kunna ge namn på de anonyma mossorna. Vattnets
porlande, friska låtande... fast visst är det brunfärgat. Hägern drog fram uppe i
trädkronorna, en svartvit flugsnappare sjöng livligt och upprepat stackato. Om
man kan säga. Fikat var passande. Några mackor, varm dryck. Mindre passande
var det stora antalet med halvdöda askar, mindre och större. Många träd hade
nästan inga gröna löv alls att ståta med.
Datum: 8 juni
Namn: Lennart
Text:
Så är årets holkinventering i Flinka genomförd, lite för sent när det gäller stare,
och lite för tidigt avseende svatvit flugsnappare. Av 60 holkar var 20 tomma, antingen med fin bobale eller med stor oreda, vilket tyder på att de kan ha blivit
plundrade. Svartvit fanns eller hade funnits i 21 holkar, antingen ägg, pågående
ruvning eller blivit plundrade. Talgoxe häckade i 17 holkar, blåmes i 1 holk, nötväcka också i 1 holk. Av de tomma holkarna är 1 avsedd för uggla och 1 avsedd
till knipa. 5 av de 8 starholkarna var tomma (kanske det varit häckning i 1 eller
flera av dem) och i 2 häckade svartvit och i 1 häckade talgoxe. Notabelt är att jag
kunde räkna till 20 ägg hos en talgoxe. De låg i två lager, så där var kanske ännu
fler? Det tragiska är att flera bon var upprivna. Där låg kvarvarande ägg och på
tre holkar intill varandra med svartvit, fanns det rester av fjäder på taket. Marodören har tydigen suttit där och "smort kråset"

Datum: 8 juni
Namn: Janne
Text: En pinnåvandring mot kvällen. Gick från Landis ner till bron, upp mot arkipelagen med öar, upp till bron vid nedre möllan, upp till gamla informationstavlan,
ner över Holmasidden, ner längs höga brantkanten vid ån, förbi bron och ut vid
Ågatan. Det väldiga plankbygget, långa trärampen och bron och två vänliga sittsoffor... eller var det tre. Snart är naturparken här. Så vill man kanske att det ska
likna. Själv ska jag försöka hitta en annan väg i livet i förhållande till Pinnån och
kommunengagemang. Som sagt spikandet, byggandet i sin ära. Men när tror ni
man ska röja uppe på betesmarken innan gamla infotavlan? Det var nog bara fem
år sen vi började tjata. För det mesta har vi i ÖN fått göra jobbet själv. Egentlig
ganska synd att kommunen inte i tid kan förstå att långvarigt, troget, ideellt engagemang faktiskt kan svalna, tröttna när okunskapen och likgiltigheten för områdets helhet under så lång tid varit deras eget signum.
Datum: 9 juni
Namn: tillägg Namn:
Janne
Text: Nej, jag glömde ju nämna att ett par Jungfru Marie nycklar och ett par grönvita
nattvioler var på väg i den övre delen av den oröjda betesmarken. Alltid något.
Även om tillståndet i den delen av reservatet har förändrats enormt sen holmasiddenslåtterns tid! Om någon timme är vi några privilegierade som far till Gotland. 10 personer.
Datum: 8 juni
Namn: Björn
Text: En kull med 4 hornuggleungar tiggde mat uppe i Spång, bakom Strandhem.
Namn: Björn
Datum: 12 juni
Text: Alla holkarna i Östra Ringarp är nu kollade på sina invånare, nr 1-29 den 4 juni,
nr 30-50 den 12 juni. Anmärkningsvärt är de många nötväckorna. Hela 7 lyckade
häckningar i de 50 holkarna! Annars brukar det handla om mellan 1 till 3 par, något år 4, under de senaste 25 åren. Ingen säker häckning av svartmes, vanligen
brukar det finnas 2-3. Men av de obestämda meshäckningarna kan någon vara
svartmes, deras första kull är vanligen tidigt på vingarna. Noterbart också, när vi
började kolla våra holkar på 70-talet, var i regel ca 50% av dem besatta av svartvit flugsnappare. Entita saknas i år, högst 2 par under något år. Resultat nedan.
Talgoxe 13, svartvit flug 12, blåmes 10, nötväcka 7, obest. mes 6 och 2 tomma.
Datum: 14 juni
Namn: Lennart
Text: Efter en tid med låg intensitet på obsandet trampade jag runt till Ekholm, Flinka,
Hjälmsjöstrand. Fiskmåspar häckar i bergbrottet och där fanns 1 unge och 2 ägg.
Även ett par av drillsnäppa blev irriterade när jag gick runt "hålan" och 4 mindre
strandpipare gillade inte heller min närvaro. Fortfarande är det mycket läte av
gran- ärt- trädgårds- löv och törnsångare, någon grönsångare, järnsparv, gärdsmyg, buskskvätta, gulsparv, kungsfågel, svarthätta. Röd glada ligger i rede vid
Ringbo gård. Tofsvipa och skogssnäppa rastade i en blöthåla bortanför bilskroten. Vid Hjälmsjön blev jag villrådig i öronen. Lätet var inte likt rörsångare och
inte heller kärrsångare. Och då fanns ju bara sävsångare kvar som alternativ. Efter SMS till Björn åkte han dit och bekräftade obsen. Jag kollade industriområdet
och där flög 4 backsvalor som besökte två öppningar i schaktkanten.

Datum: 9-14 juni
Namn: ÖN exkursion
Text: Gotland besöktes under denna period av 10 personer från Örkelljunga trakten
(ÖN resa). En mäktig, härlig tid med vind, sol, regn. Vi campade vid Sandviken
på Östergarn på östra sidan. Första dagen tillbringade vi mest i hemtrakten, nästa
dag på Lars Jonssons södra "udde", nästa dag på raukarnas Fårö och sista heldagen for vi med båt till Stora Karlsö. Det blommade orkidéer var vi stack ut våra
näsor. Ännu färgstarka S:t Pers, mest överblommade Adam och Eva, krutbrännare, ängsnycklar, sump-, blod-, vax... Och den i Nordeuropa så sällsynta alpnyckeln i ett vägdike. Traskande, slafsande vandring fick vi genomgå för att nå den
märkliga guckuskolokalen bland enar och tallar. Regnet hade blött upp de sanka,
kalkrika markerna. Flugblomstret stod fint på andra håll, salepsroten ännu bara i
knopp, men brudsporrar och luktsporrar, göknycklar, nattviol och tvåblad i ängena. Och nästroten i tallskogen. Hjorttungan sträckte upp sig från karstsprickorna,
svartbräken, murruta... och små ormtungor på en strandäng. Backglim, blodnäva,
tovsippa, blåsippsblad... för att bara ha nämnt ett fåtal av alla växter. Bortåt 450
arter noterade vi! I fågelvärlden hördes rosenfink och halsbandsflugsnappare, taltrast och koltrast. Morkullan drog mot kvällningen. Och visst var det en upplevelse att guidas runt på en solstekt Stora Karlsö, resans vädermässigt vackraste
dag. Fågelbranterna med sillgrisslor och tordmular. Silvertärnekolonier. Mycket,
mycket annat att förtiga. Men Perrys förberedda färdförslag var mycket bra genomtänkta, Zigges växtbestämningar av likartad kvalité... och vi övriga bidrog
alla på sitt sätt till en god stämning!
Datum: 9-14 juni
Namn: ÖN resa (JJ)
Text: Oj, glömde skriva ut namnen på Gotlandsresenärerna: Perry, Zigge, Karl-Åke,
Görtie, Agne, Ingrid, Vivi, Christer, Eva, Janne
Datum: 17 juni
Namn: Janne
Text: Cykeltur till Flinka sjö och tillbaks till Ringarp. Två tofsvipor vid Ringbo gård.
Väldigt grävande på åkrarna, ska visst bli jättedamm på 3 ha. Sångsvanpar, några
gräsänder i Flinka sjö, olika sångare och en gök i en björktopp sällskapad av en
kråka i en ektopp 20-tal meter bort. Väldigt vad sjön växer igen med sina videbuskage, nästan enormt! När ska det hända något? Gran tagits bort på åspartier
nära tornet. Blandat tall-/lövbestånd nära motorvägen. Sistnämnda känns mindre
bra. Storspov flöjta vid tennisbanorna, måste väl vara tillbakavändande hona.
Mindre hackspett vid gården i Ringarp skrek till.
Datum: 17 juni
Namn: Björn
Text: Lunchdags vid Värsjön. Allt som ska vara dår var där! Fiskmåsrana är väl det
dominerande inslaget, överallt finns de, på öar, i luften, deras skrän ljuder. Utan
dem hade det varit lite trist vid sjön. Ett par skrattmåsar, patrullerande fisktärnor
vinglar lite exvarstans över sjön eller sittandes på en sten. Drillsnäppor sågs, men
var nästan helt tysta. Vill kanske vara lite diskretare under häckningstid! Fiskgjusparet satt stundtals bägge på bokanten, där i alla fall en unge kunde ses. Storlom, 2+2+1 sågs. Kan de "fulla" paren tyda på misslyckad eller avbruten häckning? Kanske. Så var lärkfalken på plats. Flög av och an över sjön, på karakteristiskt vis förde den fram klorna mot näbben flera gånger. Vet inte vad den åt eller
om den åt, såg inga sländor. Även t. ex. skrattmåsarna flög fram och tillbaka,
snappade efter något i luften.

Datum: 17 juni
Namn: ÖN cirkel (JJ)
Text: Kulturlandskapscirkeln hade i kväll utflykt till Killhult i Halland, där Evy och
Lars Schale bedriver ett försiktigt, ekologiskt jordbruk. Vi guidades runt över
spännande gräsmarker med slåttergubbe, svinrot, revfibbla (och f.d. låsbräken),
fram längs långsträckta åsar med ek och tall. Allt som allt en givande, stilla kväll
utan både motortrafik (dock processor i arbete) och mygg, knott.
Datum: 17 juni
Namn: Lennart
Text: Har vid två tillfällen varit ute tillsamman med en intresserad tonårig grabb. Idag
tog vi oss till industriområdet för att han skulle få se backsvala första gång. Där
finns flera ingångshål i branten och minst 4 svalor kringflygande. Medan vi står
där hörs drillar från skyn och visst är det trädlärka som låter höra sig. Inte nog
med det. Från buskaget mot norr hörs tydligt härmsångarläte och strax efter en
skogssnäppas drill. Stenskvätta visade sig också och även den var förstaobs för
den unge skådaren. Vi gjorde också ett besök vid nya bryggan och körd runt
Hjälmsjön.
Datum: 20 juni
Namn: Janne
Text: Cykling kring Hjälmsjön. Flera törnsångare sjöng från skilda snår. Lövsångare.
Enstaka svarthätta, koltrast, taltrast. En rödstjärt varnade i Spång. En kråka mobbades av skrattmåsrepresentant. Närmre Hjälmsjö fanns gäng med kajor. På cykelbanan mot Ringarp ett stort antal små, liksom något större snigelindivider.
Inga problem med föryngringen där inte. På Östra Ringarpsvägen stod först en
rådjursget vid gamla sågen och framme vid broderns stod en bock och bara tittade. När jag så nådde Slättingen, åkern vid sommarstugorna syntes ytterligare en
get med minst ett kid tätt in på. En morgoncykling en söndagsmorgon, mitt i junivardagen.
Datum: 20 juni
Namn: ÖN exkursion (JJ)
Text: De vilda blommornas dag. 15 personer njöt av växtrikedomen på föreningens två
slåtterängar i Spångabygget resp. Ramnekärr. Det var blött i Spångabygget. Vattenklövern överblommad, småvänderoten. Några tätörtsblommor lyste upp. En
mycket tjusig kambräkenplanta! De fyra ullarterna noterades, liksom starrarter,
tagelsäv mm. Uppe i slänten fanns fortfarande fina granspirebestånd. Unossons
äng i Ramnekärr innehöll mängder med överblommade svinrötter, fina jungfrulin, några slåttergubbar (midsommarblomster) på gång, liksom flertalet ex med
nästan färdigutslagna orkidéstänglar: grönvit nattviol och Jungfru Marie nycklar.
Darrgräsen stod vackert, gracilt. Inne i betesmarken hittades exv kamäxing, hedfryle mm. En god stämning, ett trevligt gäng med växtnjutare som drog fram under Zigges och Jannes ledning.
Datum: juni
Namn: Janne
Text: Kom att höra en liten episod med Harry Martinsson som berättare: "Det var en
vacker junikväll och jag kom fram till en gumma ute på farstubron. Gumman sa
då till mig: ´Spring inte så hårt med träskorna i marken, för jag lyssnar på taltrasten. Det är så vackert!´ Detta sa hon med en mild röst, inte hård. Jag ser med vemod bak till den tid då ungdomen på landet hade cyklar att roa sig med. Tänk cykeln... den tysta maskinen, den folkliga maskinen som gick så tyst så att när man

satt och trampa kunde man höra fågelsången. Det är den verkligt vänliga maskinen." Sa Harry Martinsson.
Datum: 21 juni
Namn: Janne
Text: Koll i artrika betesmarken nära Bruketmöllan. Grå flugsnappare, svarthätta, gransångare. Försökte räkna orkidéerna: minst 8 vardera av grönvit nattviol och
Jungfru Marie nycklar; flera av nycklarna representerades bara av rosetter. Dröjer
nog ett antal dagar, en vecka innan de blommande är helt utslagna.
Datum: 17juni och fortfarande
Namn: Margaretha Lönn
Text: Minst 3 stycken sparvugglor varje kväll vid 23-tiden vid Traststigen 3
Datum: 22 juni
Namn: Janne
Text: En tornfalk flög över sjön intill Roddarstadion.
Datum: 22 juni
Namn: Lennart
Text: Cyklade ner till Flinka, i första hand för att kolla den holk där det fanns 20 ägg av
talgoxe. Det första som syns är utrivet bomaterial. Och när jag tittar ner i holken
ligger där en halvstor död unge. Under den fanns 8 okläckta ägg. Dessa har då
inte blivit tillräckligt varma under ruvningen. Äggen låg i två lager när jag var
där för två veckor sedan. Min slutsats är att någon predator varit där och tagit 11
ungar och av 20 ägg blev noll föryngring som fick lyfta på sina vingar. Tragiskt!!
Flera andra holkar har också blivit plundrade och jag undrar vilket djur som specialiserat sig på småfågelholkar?
Datum: 23 juni
Namn: Perry, Eva, Janne
Text: Koll av smörbollar. Jämförelse med 2009 inom parentes. Årröd, kalvlada: 12
plantor (17 - 2009), 40 blomstänglar (45 - 2009) Årröd, jätteeken: 4 plantor (4 2009), 25 blomstänglar (15 - 2009) Åkarp, golfbana: 1 planta (2 - 2009), 0 blomstänglar (2 - 2009) Rya gård: 80 plantor (85 - 2009), 320 blomstänglar (360 2009) Kommentar: Ganska likvärdigt med ifjol nere i Årröd; en liten tynande
samling i kant av och inne i betesmarker. Beståndet nere vid nya golfbanan i Åkarp verkar snart ha försvunnit helt; backsippslokalen intill är som bekant bortschaktad. Kommunens huvudbestånd med smörbollar är och förblir den vid Rya
gård!! Ungefär som ifjol. Ibland svårt inventera i allt högt gräs och bland hundkäxen.
Datum: 23 juni
Namn: Perry, Eva, Janne
Text: Komplettering smörbollar. Vi kolla även nere i Ingeborrarp. Vid värdshuset hittades bara en liten planta utan blommor (2006 fanns här 7 plantor med 25 blomstänglar). Nere längs stengärdsgården mot skvattemöllan fanns i år i alla fall en
planta nära möllan med 9 blomstänglar och ett stort bestånd en bit bort mot backstugan till med hela 32 blomstänglar!! Vi hittade inte det tredje beståndet. Dessutom bör det noteras att det fanns väldigt rikligt med gökblomster ute på stora
ängen (söder om Krökatorpet), liksom längs stängslet in mot betesmarken framför värdshuset. Men inne i betesmarken verkade det som om fåren rensat rent!

Gökblomster fanns i helt liten omfattning även vid Åkarplokalen. Grönvit nattviol fanns vid Rya gård och även i dungen bak kalvladan i Årröd.
Datum: 23 juni
Namn: Viktoria, Eva, Janne
Text: Det är visst hornuggleungarnas tid nu mitt på året. De hörs ropa lite varstans. Den
goda tillgången på möss, sork har väl hjälpt till att få fram många och stora kullar
med ugglor. Vid villa Saga intill roddarstadion sitter och skriker och småflyger
fem hornuggleungar. I Ringarp finns minst två skrikande. Och fler är rapporterade. Vid Saga flöjtade förresten en koltrast på sitt egna, märkligt lullande sätt.
Aldrig hört något liknande.
Datum: 24 juni
Namn: Lennart
Text: Tog mej på förnatten till Traststigen för att höra sparvugglor, men helt tyst.
Trampade sedan upp till Harbäckshult och en bit mot Björnamossa och där var
ljud från uggleungar i dimman. Men vilken art? På hemväg över Kyrkolycke
hördes tydliga läten från ungar, på samma plats där jag och Margit tidigare hört
hornuggla. Men hur låter hornuggleungar? Strax efter ropar kattuggla, det lätet
kan jag. Vill någon hjälpa mej med uggleungars läten i natten?
Datum: 24 juni
Namn: Janne
Text: Ny koll nu efter de två nordligaste av smörbollslokalerna. Först området kring
den bäck som rinner från Vångamölledammen och ner till Lärkesholmssjön. Har
nog inte besökt lokalen på flera år. Bara varit ca 10 mindre blad i ett bestånd
2002 och 2003. Hittade faktiskt igen den envisa plantan som fanns kvar på samma plats. Växer nära en ask, just intill där bäcken delar upp sig. I år sågs 8 blad,
varav några mindre. Uppe i Bjärabygget (Skånes Fagerhult) finns så den klart
nordligaste lokalen. I en sen länge övergiven, fuktig betesmark, helt i kant mot
vägen till Mörkhult, fanns i år minst 6 bestånd med smörbollar. Alla utom en av
desamma hade mellan 1-4 blomhuvud (fast flertalet avbitna, kanske av rådjur).
2010: 6 plantor, 13 blomstänglar (2006: 9 plantor, 29 blomstänglar). Kommentar:
Lokalen vid Vångamöllebäcken ligger på en f.d. ängsmark som dock sen länge
förbuskats på ett i och för sig trevligt sätt. 20-tal kransramsblad i en rugge. Vackert. Bjärabyggetlokalen skulle väl egentligen slås årligen... här finns älgört, nässlor, gräs mm. Inget direkt hopp för framtiden om man ska vara realist.
Datum: 24 juni
Namn: ÖN cirkel (JJ)
Text: Kulturlandskapscirkeln fortsatte i kväll med en vandring nere i Smörmyr. Hela
17 personer deltog. Underbart väder, stilla, soligt. Diverse data kring gårdarna
berättades av Birgit Joelsson och Inga och Ture Nilsson. Berättelsen om Lille Pål
och vargen, om Såne Bengt kull. Vi tittade på torvbrytningen, orrspelsarenan. Vi
fikade i en solig backe med Tore Nilssons i fonden. Vid betesmarken där orrarna
ganska ofta syns gå och leta, plocka. Gök, mindre starflockar, koltrast, svarthätta.
Datum: 25 juni
Namn: Björn
Text: Storspov, 1 ex sträckte söder över Ringåsen.

Datum: 27 juni
Namn: Janne, Eva
Text: Solstarkt söndagsväder. Ganska stilla. Mest bara envetna lövsångare som låter
sången flöda nu mitt på sommardagen. Mot kvällen till skränade en längre stund
ett par hägrar, småcirklande över bok, gran vid Hjälmsjöns södra sida. Från sjöns
norra sida hördes tjutande bildäck och bollspelande Strandhemsungdomar.
Datum: 28 juni
Namn: Janne
Text: Fick idag "tjuvåka" med till Patrics flick- och trollsländevärld nära Lärkeröd.
Visst är det spännande att få upp ögon lite mer på riktigt för en djurgrupp som
denna. Hoppas många kan stöta till på lördag då Patric håller i vår egen trollsländeexkursion!!
Datum: 28 juni
Namn: Patric
Text: Kan ju nämna de arter som Janne och jag såg igår. Blå jungfruslända, större rödögonflickslända, röd flickslända, spjutflickslända, mörk lyrflickslända, sjöflickslända, större kustflickslända, tidig mosaikslända, kejsartrollslända, guldtrollslända, fyrfläckad trollslända och större sjötrollslända. Tittade även efter nordisk
kärrtrollslända men där kammade vi noll.
Datum: 29 juni
Namn: Janne Johansson, Nils Rosenlund
Text: Sista smörbollskollen för året gjordes nere i Nissakäll. En sluttande, något fuktig
och trädbeväxt mark som dock inte har kvar något extensivt hästbete nu för tiden.
Vi hittade fyra plantor, varav tre mindre i övre delen och en ensam, något större
just vid bäcken i den nedre delen. Inga vissna blommor hittades. Vi kollade även
det alltmer igenväxta partiet med spännande växter ytterligare en bra bit norrut.
Här där man dikade, granplanterade för något decennium sen. Vi fann minst sju
fina tätörtsplantor, några få granspirestänglar, en Jungfru Marie nycklar. I övrigt
noterades även loppstarr, tagelsäv, grönstarr. Mycket vattenklöver, småvänderot.
Hittade ingen vildlin, men kan lätt missas. Gott kaffe och pratstund därefter!
Datum: 29 juni
Namn: Janne
Text: Skogsduva hoade från gamla "Mattsa böge", en bokskog som sista åren delvis
föryngrats. Finns även en häckande skogsduva nära Lasapellas och möjligen ytterligare någon i Östra Ringarp.
Datum: 29 juni
Namn: Patric
Text: Säkert hundra jungfrusländor dansade i Pinnån vid vattenverket. Mycket tjusigt.
Dessutom kungstrollslända. En riktig baddare.
Datum: 30 juni
Namn: Alcedokomplettering (JJ)
Text: Kommentarer till senaste Alcedonumret. Tyvärr har vissa textförskjutningar inneburit att bl a information om författare saknas för flera av artiklarna. Zigge har
dessutom fallit ur ramen där redaktionen uppräknas. Familjedag i naturen - skriven av Birgit Svensson Skedanden i Örkelljunga kommun - skriven av Björn
Herrlund 2009 års lieslåtter - skriven av Janne Johansson Att vara kritisk - en
osolidarisk handling? - skriven av Janne Johansson

Datum: 1 juli
Namn: Janne, Eva
Text: Kvällsvandring i Pinnåområdet. Skön afton. Många gula, rejäla parksoffor. Kollade orkidéerna, som begåvats med en parksoffa de ock. Ca 10 nattvioler i blom,
troligen 8 Jungfru Marie nycklar, varav endast fyra hade blomstängel.
Datum: 2 juli
Namn: Janne
Text: Kollade Ramnekärrängen (Unossons) lite mer noggrant idag. En trädgårdssångare sjöng lite slött i betesmarken intill och en spillkråka skrek under flykten. I ängen finns minst 150 Jungfru Marie nycklar och ca 40 grönvita nattviol. Inte dåligt!! Dessutom relativt glesa bestånd med jungfrulin och darrgräs. Slåttergubben
står i blom på tre ställen, vilka vardera har två blommande stänglar. Rotfibblan
lyser gult på flera håll. ÖN:s insats i form av lieslåtter blir någon gång i mitten av
augusti. troligen.
Datum: 2 juli
Namn: Patric
Text: Lite trollsländeskådande. Var åter vid vattenverket i Ekholm. Där sjöng en trädlärka oavbrutet i en timma från gamla grustäkten. Gick efter den och såg två fåglar. Så kanske en häckning där. Första bruna mosaiksländan vid Prästsjön. Nykläckt. Fick sedan äntligen bestämt en skimmertrollslända till metalltrollslända i
Hjälmsjön vid utloppet. Knivigt att skilja mellan guldtrollslända och metalltrollslända. Där också bl.a. tidig mosaikslända. Det är väl snart över för dem. I Lärkeröd mycket spännande nu. Bl.a. en ny art för mig, nämligen pudrad kärrtrollslända. Kanske både myrtrollslända och nordisk kärrtrollslända. Kejsartrollsländan
patrullerar mäktigt dammarna och jagar bort det mesta. Trädlärka där också. Det
blir exkursion imorgon, inte exekution som det stod i NST. Ni behöver inte vara
oroliga...
Datum: 4 juli
Namn: ÖN cirkel (JJ)
Text: 15 personer i kulturlandskapscirkeln hade denna fina söndag vikt sin tid till vandring i Harbäckshult... och till att lyssna och småprata med byns nestor, den
mångkunnige Göte Nilsson på Jutagården. Visst var det en fröjd att höra honom
berätta om den egna gårdens historia och förhistoria. Hur den förfallna, kringbygggda gården åter kom att byggas upp, få nytt liv. Därefter blev det vandring
ner till de gamla skolbyggnaderna, ner till Bo Johanssons Västergård. Eftersom
flertalet medvandrare var kunniga i traktens liv blev det många kompletterande
inslag om ditt som datt. Janne försökte emellanåt testa de botaniska kunskaperna
på deltagarna. Mannagräs, tåtar, ven, gröen, rör...
Datum: 4 juli
Namn: Janne, Eva
Text: Kvällspaddling i Hjälmsjön. Vi tog oss till Pinnåns mynnande i sjön, uppe i
Spång. Oj vad här finns rikligt med den gult storblommiga sjöranunkeln!! Vackert! Men syns mest bara från båt, kanot. Ute vid Medesören (Abborragrundet)
häckar skrattmåsarna i stort antal och nu mitt i sommaren fanns ett flertal flygga
ungar som tiggande flyger runt. Två olika, åtskilda skäggdoppingpar syntes ock,
men inga synliga ungar än i varje fall.

Datum: 4 juli
Namn: Björn
Text: Rörhöna med minst 2 pull i Hugossons damm, Harbäckshult. Även ad smådopping där en liten unge av samma art. Inga backsvalor synliga på industriområdet,
vid Tech Pack. Hålen fanns där, men verkade nästan övergivna! Häckning, inte
alls säkert, vi får kolla igen. Värsjön, 7 storlommar i grupp i närheten av Kiön,
plus en ensam på Slättsjösidan. Borde inte lommarna haft ungar ute på sjön nu?
Fiskgjusen på boet, i alla fall en unge synlig. Fick vid ett tillfälle känslan att det
var två, framtiden får utvisa detta. Mycket vitfågel i sjön. På stenarna i anknytning till den lilla ön "rakt ut" satt det fiskmåsar, gråtrutar, skrattmåsar o någon
fisktärna. Dessutom 3 silltrutar. Antalet gråtrutar var minst 32 ex. På håll dessutom mycket vitfågel borta mot Osbäcken till.
Datum: 4 juli
Namn: Zigge
Text: Backsvalorna på industriområdet har flyttat till branten längst bort bakom stenhögarna. Minst 3 hål besöktes.
Datum: 4 juli
Namn: Zigge
Text: Besök i Pinnåområdet som nu begåvats med ett antal fastgjutna parkbänkar, ledstänger, trädgårdskonst och diverse skräp. Det bedrivs både ridning och fiske i
området. Till det positiva hör nya arter som småhaverrot, knylhavre, vanligt gulplister och torpspirea. Och en nyfiken rävunge på den nedre stigen i branten vid
skogsbetet.
Datum: 6 juli
Namn: Lennart
Text: Kollade upp om kärrhöken finns kvar i Holmasjön och även idag flög honan upp
och cirklade runt ett tag innan den blev utom synhåll. På min runda bromsade jag
också upp vid Grytåsa, där gladan ser ut att ha två ungar i boet. I övrigt hörs fortfarande en hel del sångare med sina revirlåtar.
Datum: 8 juli
Namn: Janne
Text: Stenskvätta intill väg nära stengärdsgård och slåttervallar i Attarp, mot Lilla
Bjälkabygget till.
Datum: 8 juli
Namn: Janne
Text: Nio (9) hägrar kom vid 18-tiden flygande från öster bort mot Flinka sjö. Kretsa
lite runt, vet ej vad de bestämde sig för... En glada flög lågt över gräsmarken.
Datum: 9 juli
Namn: Janne
Text: Tur-retur Hässleholm. Gladan följde slåttermaskinen från sin von oben position. I
höjd med Röke en flock med 30-talet tofsvipor.
Datum: 10 juli
Namn: Lennart
Text: Värsjön fm. kunde jag räkna in 5 ad. storlom och 2 juv. och fiskgjusen har 3 flygtränande ungar i boet. Ca 15 fisktärnor kunde jag få ihop, någon med unge(ar) i
boet. Och så en stor mängd vitfågel, gransångare, svarthätta, lövsångare, sädesär-

lor. När värmen steg kom folk ut i båtar, på bryggor och badplatser. Storlommen
gillade inte intrånget på sina domäner!
Datum: 10 juli
Namn: Lars K (genom John O)
Text: Mindre hackspett intill kungsvägen hos jordgubbsodlaren Lars Karlsson Turabygget kring midsommar
Datum: 13 juli
Namn: Björn
Text: En mindre hackspett ropade flera gånger vid Ekorrstigen.
Datum: 14 juli
Namn: Lennart
Text: Brun kärrhök har en bra häckning i Holmasjön med 3 ungar. När jag stått där en
stund i fm. och det varit helt tyst från deras sida, blev det plötsligt ett gällt pipande och livligt flygande. När jag tittar högre upp kommer honan med ett litet byte i
klorna. Samtidigt har jag en rörsångare helt nära mig som fångar min uppmärksamhet, så jag missar hur kärrhökshonan övelämnar bytet till ungarna.
Datum: 15 juli
Namn: Janne
Text: Kulturlandskapscirkeln avslutades i kväll. 14 personer deltog i uteträffen i Mattarp. Erik Torkelsson stod för planeringen. Först gick vi upp till berg-i-dagen området vid Mattarps hall. Vandrade smått söderöver och kom till väldig utsikt långt
in över Halland!! Klart reste sig de tolv 150 meter höga vindkraftverken över
trädhorisonten där. I vägkanter hittades skilda växter som strätta, vägtistel,
skogsbingel (bäck), vänderot, gullris mm mm. Det medhavda fikat intogs hos
Torkelssons. Där hade man även ställt ut gamla jordbruksattiraljer i form av separator, smörkärna, "torvskor" för häst, gamla trä- och läderstövlar, kosparklås...
Återträff görs i början av hösten för eventuell nystart, omstart av likartad, kanske
annorlunda cirkel.
Datum: 15 juli
Namn: Janne
Text: Jo, tänkte på det där med fågelsången, den är väl mer eller mindre avslutad så här
i mitten av månaden juli. Fast visst kan ännu enstaka svarthättor höras flöjta ut
sin njutbara melodi; antagligen är det andra kullen som är på väg. Annars hörde
jag själv flitiga gransångare när jag för ett par dagar sen var på besök i Kullabygden. I Ringarp har under sita veckorna även enstaka koltrast flöjtat till och någon
rödhake hörts med sin porlande stämma. Kanske även stavelser från nån svartmes... Nja, juli månaden är väl något av det tystare vi har!
Datum: 17 juli
Namn: Zigge
Text: Det låter fortfarande lite i Pinnåområdet: gran- och trädgårdssångare! Mörkt
kungsljus och revfingerört har tagit sig in i artlistan. Strutbräken har länge funnits
utanför en trädgårdsmur vid Bruksvägen men har nu noterats för fullständighetens skull. Totalt 450 arter funna i området.

Datum: 18 juli
Namn: Björn
Text: Får kommentera Jannes inlägg om fågelsång. Det stämmer onekligen. Denna
morgon kunde just svarthätta o gransångare höras lite så där sporadiskt. Vissa arter, någon mesart till exempel, sjunger nästan bara sista delen av mars för att sedan inte sjunga alls när vi kommer in i juni! Vissa arter har då ett par, till och
med kanske tre hos någon enstaka art eller individ, sångperioder. Koltrast, rödhake, vissa talgoxar, men troligen inte, till exempel blåmes. Lite tyckande från en
ornitolog sedan några tilbaka.
Datum: 18 juli
Namn: ÖN exkursion (gm JJ)
Text: Fredriksdals trivsamma parkområde besöktes denna soliga söndag av 8 personer,
varav trenne kom från Porkenahult i Fagerhults socken. Under bortemot 4½ timme vandrade vi, under Zigges ledning, bland anlagda torrängar, lövskogar, dammar, havsstränder... Åtskilliga uppdragna växarter avlöste varann. Och trädslag
och buskarter. Läkebetonikan (humlesuga) lyste rödviolett. Den "livsfarliga"
bolmörten fanns intill havtornsbusken och strax bakom ett exemplar av odört.
Den sistnämnda var antagligen den giftört som fick Sokrates på fall. Hade Zigge
läst sig till. Under en längre stund vistades vi i den mer ordnade delen av parken,
växtaktigt sett. Våra odlade gamla arter som foderbeta, bovete, bondböna...
Krydd- och läkemedelsväxter som flikig rabarber, hjärtstilla, balsamblad, libbsticka, kvanne... Därintill fanns en mer systematiskt ordnad avdelning med underavdelningar där mer "pedagogiska" infallsvinklar togs till... om pollinering,
mångformighet mm Kinesisk sekvoija och tempelträdet (Gingko biloba) hörde
till exoterna bland vedväxterna. Efter kortare fika-, glasspåfyllning drog vi oss
genom "stadskvarteret" med sina hantverksaffärer. Vid entrén eller sortin fanns
rabatter med otaliga rosor i full blom. En kulturstark dag i det fredade Fredriksdalsområdet. Väl värt ett besök!! Även utom hörhåll från Eva Rydberg.
Datum: 18 juli
Namn: Björn
Text: Kvällsbesök vid Värsjön. Juli månad innebär en allt tystare ljudkuliss över o runt
sjön. Exempelvis tycks drillsnäpporna nu lämnat sjön? I alla fall 3 ungar i gjusredet, som Lennart tidigare nämnt. Storlom, 8 ad i sjön, och ett av paren tycks då
fått ut 2 ungar, då paret runt Kiön/Landön, Värsjösidan. Gråtrut, 18 ex på stenarna vid "lilla" ön. Ett törnskatepar på Hygge mellan Lärkesholmssjön o Slättsjö.
Datum: 19 juli
Namn: ÖN exkursion - bilder
Text: Zigge lagt in bilder från Fredriksdalsexkursionen!
Datum: 20 juli
Namn: Zigge
Text: Besök i Pinnåområdet längs Mörtstigen och vid sjön/åmynningen. Två nya arter:
rödkörvel och trubb- x spetshagtorn. Den senare ny för kommunen. Kärrbräken
stod däremot inte att finna. Kanske har vattenståndet varit för högt för länge?
Datum: 22 juli
Namn: Lennart o Margit
Text: Vid cykling på Vedbyvägen hittade vi tofsvipor med en halvstor unge och i
samma blöthåla en forsärla.

Datum: 24 juli
Namn: Janne
Text: En bivråk hördes skrika från skyn intill Hjälmsjön... så där lite utdraget. Om jag
nu inte tog fel. Närmsta veckorna finns planer på linjeinventering av tjäder framförallt för att försöka utröna eventuella lyckade kycklingkullar som ännu är i
livet.
Datum: 22 juli
Namn: Björn
Text: Kanske numera inget ovanligt, men i alla fall, minst 3 kartfjärilar i trädgården.
Datum: 23 juli
Namn: Janne
Text: Vid bortrensning av mossan vid trappnedgången till källaren kom jag att störa
några föga solälskande djur som gömt sig däri - nämligen ett antal gråsuggor!!
Efter koll i böcker var det troligen källargråsuggan som hade sitt liv bland den
etablerade mossan i trappstegens kanter. Enligt Wikipedia finns det bortåt 10.000
gråsuggearter i världen, fördelade på 120-talet släkten. I Sverige finns ca 30 arter,
varvid källargråsuggan i regel är den allra vanligaste. Honan placerar sina ägg i
en särskild "säck" på undersidan av kroppen. Det kan ta upp till två år för den lilla gråsuggan att bli vuxen. Gälar och/eller pseudotrakéer fungerar som syreupptagningsorgan. Uttorkning är en stor fara för de landlevande gråsuggorna. Djuren
lever på att bryta ner organiskt material...
Datum: 24 juli
Namn: Björn
Text: Bivråk, 2 ex i Östra Spång.
Datum: Datum: 2010-07-25
Namn: Zigge
Text: Brunröd daglilja, Hemerocallis fulva, förvildad på en vägkant i Lemmeshult blev
art nummer 1200 i kommunen. Dessutom nässelklocka och humlesuga i Sonnarp
och vitblommig knölsyska i Håleryd.
Datum: 27 juli
Namn: ÖN inventering (JJ)
Text: Linjeinventeringen efter tjäder, tjäderkullar började denna soliga dag. Först ut på
de strapatsiga, oftast myrsugande vandringarna var John, Zigge och Janne. Vi
kom igång klockan 11.00 då vi utgick från Gunnes fd korg- och fällmakeri i
Tockarp. Efter drygt 3, 5 timmar avslutades dagens test. Då hade vi gått 4, 6 kilometer (totalt 8, 2) i ganska krävande terräng. Dessutom fikat en halvtimme vid
en nyanlagd damm, vid en renoveringsgård. Vi gick längs en rak linje där Zigge
med sin GPS höll riktningen antingen rakt nordväst eller sydost (nästa linje) och
där John och Janne gick på ca 20 meters avstånd från Zigge. Första testdagen ägnades alltså åt Långalts myr sydvästra del. Ganska tomt på fågelfronten. Inga
skogshöns som sågs eller skrämdes upp. Däremot en morkulla (John), gröngöling, glada, bivråk, ängspiplärkor på mosseplanet, några sjungande gärdsmygar,
en talltiteflöjt, korp, nötväcka, trädkrypare, andra mesar, trastar. Ett större rådjurskid (?), vildsvinsstigar (dock bara några). Bland växter var det ofta blåbär,
ibland lingon, odon, ofta tuvull. Ute på mossen fanns förutom tuvull även tuvsäv,
ljung, klockljung, kråkbär, rosling, tranbär och med lite letande exemplar av alla
de tre sileshåren: rund-, små- och storsileshår; sistnämnda är klart ovanlig i
kommunen!! Vitagen lyste vitt överallt. Men vad torrt det var ute på mossen! Hit-

tade inte en enda hölja med vatten... däremot fina transtämplar i några mindre uttorkade. Humlor letade sig fram bland blommande klockljung. Gult ståtliga myrliljor i en kant. I en skärning längs en skogsväg fanns många björkpyrolaplantor.
En trevlig, vätskekrävande inventering där lår och vader fick agera. Trots allt var
det en lyckad start. Dock i brist på tjädrar. Istället blev det innan hemfart en timmes snack hemma hos Gunne... som bjöd på var sin öl!
Datum: 26 juli
Namn: John Olandersson
Text: 4 st. Strandskator på Örkelljunga idrottsplats vid kl.12 snåret
Datum: 28 juli
Namn: Björn
Text: Mindre hackspett, 1 ex skrek en gång! vid Ekorrstigen och ännu 1 ex gav sig tillkänna en gång i Håleryd.
Datum: 28 juli
Namn: Lennart
Text: Äntligen en säker obs av bivråk, tack vare hjälp av Janne och Eva, under vår linjeinventering uppe på Långalts myr. Vi fortsatte där gårdagens patrull slutade.
Upplevelserna var likartade. Här hemma matar koltrastpar sin sista? kull (om inte
skatorna har gjort av med dem).
Datum: 28 juli
Namn: ÖN inventering (JJ)
Text: Åter en stilla, vacker sommardag med mycket sol. Och med en nästan helt ny besättning återupptogs inventeringen av Långalts myr! Det var idag Lennart och
Eva som trots obekväm och knölig vandringsväg deltog i spaningen efter skogshönsen och dess kycklingar. Även idag kammade vi dock noll. Övrigt i fågelväg?
Endast enstaka strof från sjungande svartmes och gärdsmyg, men desto fler hackspettar. Mycket ljudliga, livliga spillkråkor på Långaltssidan, en mer tystlåten
gröngöling, en varnande större hackspett och en kort ropande mindre hackspett i
Lönnsjöholm. Två tranor flög över ner mot Karsatorp, korp klonkade då och då,
någon talltita, nötväcka, ängspip ute på mossen... Dessutom bivråk, nötskrika. Ja,
ute på mossen fanns mångtal av blåvingar, någon mindre pärlemorfjäril, enstaka
citronfjäril. Och fyra kartfjärilar på annat håll. Legor efter älg. Växtmässigt skifta
naturen längs våra linjer mellan fastmark med bok, kanske tall, någon ek och
dråg och kärr (Sänkesmossen). Sen mossens typiska komposition. Även idag hittades storsileshår. Och pors fanns ganska rikligt på den övre delen av myren. Vi
vandrade nästan 7 km längs linjerna, tillsammans med övrig vandring blev det
nästan en mil. Mest spännande var vårt försök att tvära mossen på dess fuktigaste
del. Vi hoppades att torkan skulle göra en övervandring möjlig. Men vi fick tji!
När ängsullen blev täckande och vattenklövern vandrat in och inga tuvor fanns
där vi kunde säkra vår framfart... då bestämde vi oss för att vända. Vatten inrinnades i kängorna gjorde inte saken bättre. Men vi trivdes ändå! Uppe vid vägkanterna i Långalt hittades rödmalva och mängder med klotpyrola. Tjusigt. Totalt
blev vistelsen sju timmar lång, som en arbetsdag. Inklusive flera fikor och mycket vätska!
Datum: 29 juli
Namn: Lennart
Text: Cykling i hemmamarkerna avverkades denna kväll med ett gäng på 8 personer. I
annonseringen var utlovat en behagfull tur och det blev till slut en utförslöpa på

100 höjdmeter. Rutten gick över Kyrkolycke och Lemmeshult upp till Hängandehult. Alla i gruppen var mycket pratglada och vid ständigt återkommande stopp
blev det samtal om natur, djur, människor förr och nu, kultur och mycket annat i
en härlig blandning. Fikat, som ju är obligatoriskt vid våra träffar, intogs på ett
gräsklätt kalhygge i närheten av högsta punkten på rundan, 175 meter över havet.
Från Hängandehult ledde vi cyklarna en liten bit på Skåneleden och kom sedan ut
mot Björnamossavägen och ner till Harbäckshult. Därifrån rullar det nästan av
sig själv ner till utgångspunkten. Efter slutprat i Klippebygget rullade alla ner
längs Ängelholmsbacken och hem till sitt.
Datum: 31 juli
Namn: Eva, Janne
Text: Den större sjötrollsländan med sin blåpudrade bakkropp med svart spets satt synnerligen orädd på utebordet, dukat för lätt lunch. Satt långa stunder och smörjde
kråset. Den än större bruna mosaiksländan ville däremot inte sitta ner, inte bli lätt
fotograferad. Kartfjärilarna är nu fina att studera, synliga lite varstans!
Datum: 31 juli
Namn: Janne, Eva
Text: Sista dagen i månaden juli gjordes en sväng till Stensmyr. Kolla myrliljedråget.
Vid utmarschen skrämdes två orrtuppar upp! Var nog bara 20-talet meter från
oss. Vad vackra!! Ute bland de nu nästan helt överblommade myrliljorna... här
måste finnas flertal 100000 stänglar. Småsileshår. Vitag. Några sländor drog till
sig uppmärksamhet: bl.a. sjöflickslända, någon ängstrollslända... De fladdriga
blåvingarna bestämdes till ljungblåvinge. Efter detta stopp kollades Spångabygggetängen. Snart stundar liemännens framfart. På kärrsiljornas blomparasoller
trängdes minst sex stora silverstreckade pärlemorfjärilar om utrymmet. Uppvisning.
Datum: 1 augusti
Namn: Lennart
Text: Tofsvipparet med sin snart flygfärdiga unge är kvar vid Vedbyvägen. Kollade hur
det ser ut på Smörmyr nu under pågående torvbrytning. Stor högar med uppbrutna stubbar i kanterna och en stor hög smultorv. Orrarnas spelplats slät och fin.
Hoppas det lockar dem! I fågelväg för övrigt; buskskvätta, törnskata, gransångare, lövsångare, tofsmes m.fl.
Datum: 1 augusti
Namn: Janne, Eva
Text: Koll av numera övergivna skrattmåskolonin i Hjälmsjön (paddling). Omöjligt
räkna bon, men antydningar av 15-20... Troligen varit betydligt fler. Ett mindre
antal ruttna, sterila ägg låg kvar. Vass låg i bälte uppe på stengrundet (Abborragrundet/Medesören). Utgjorde grunden för en del bon. Kalmuspartiet fast rotat på
hela "torra" delen, var ibland upp till 1, 5-1, 8 meter i höjd (kalmusbladen). Enstaka tiggande skrattmåsunge ännu kvar, flygande över vattnet. Lätet ibland smått
påminnande om skäggdoppingungars. Har faktiskt inte haft någon säker doppingunge denna sensommar. Kanske någon annan registrerat? Hörde innan idag
en vuxen skorra till. Drillsnäppan finns ännu kvar vid sjön. Sågs även denna
kväll. Och fisktärnan hörs mest dagligen. En liten sparvhök jagade i lövträdens
kronhöjd, medans kråkorna i sin grandunge satt högt och blickade ned på sjöfararna ifrån var sitt träd. Ett kråkpar har häckat där under mer än tiotalet år.

Datum: 3 augusti
Namn: ÖN inventering (JJ)
Text: Ny linjeinventering efter tjäder. Zigge, John, Janne. Ca fyra timmar, ca 4 km
längs linje. Denna gång var det i norra delen av Långalts myr, dess östra sida, liksom Skrikamyren intill som genomgicks. Bivråk uppvisningsflög med vingflax
över sitt eget huvud. Ett antal dubbeltrastar på åker. Nötväcka, ringduva... Men så
när vi kom en bra bit ut mot stora mossen, i en fastmarkskant (granbevuxen), i ett
våtmarksområde kunde först Zigge och sen delvis också John och Janne stöta på
en liten skogshönskull... Zigge noterade på nära håll åtminstone tre fåglar, möjligen alla kycklingar. Och nog måste det väl varit tjäderkycklingar!! Vad roligt! I
breda dråg intill fanns rik växtlighet med flaskstarr, trådstarr, dystarr, sjöfräken,
vattenklöver, kråkklöver, tranbär, ängsull... Intill en än mer vacker, blåbärsrik
fastmarksö låg ett nästan renätet älgkadaver, nästan bara skelettet kvar. Tofsmes,
småsjungande svartmes, småsjungande gärdsmyg, korp, större hackspett. Skrikamyren är en ganska torr myr. I övre kant mot Långalts myr finns ett flackt, väldikat torvmarksområde. En tjädertuppsfjäder modell stjärtparasoll hittades bland
rikligt bärande blåbärsris.
Datum: 5 augusti
Namn: ÖN aktivitet (JJ)
Text: Jo, ikväll var det alltså 20:e gången vi lieslog ängen i Spångabygget. Hela 13 personer bidrog till att kvällen blev en arbetande, festande tillställning. Det var Kjell,
Björn, Bo, Jonny, Sten-Inge, John, Bengt, Perry, Jörgen, Birgit, Eva, Pär och undertecknad. 10 raska liemän drog sig uppifrån och nedåt i vattenklöversluttningen. Några tog sig efterhand upp på blåtåtelslänten, där granspirorna lyser ljust rött
i midsommartid. Mellan 18.00 och 19.30 avslogs merparten av sidvallsgräset eller vildhöstnaden. Därefter vidtog en efterlängtad förtäring av Evas två smörgåstårtor... Kjell fick som hedersgäst göra första inhugget!! Men alla lät sig väl smaka. Avrundningen bestod av en nötskorpa och svart kaffe. Vädret behagade sig!
Datum: 5 augusti
Namn: Janne
Text: Under slåttern av Spångabyggetängen sågs ett delvis plundrat (jord-)getingbo.
Bivråken var den troliga förövaren. Vuxna getingar uppehöll dock ännu viss trafik från och till. Vi klarade oss helskinnade.
Datum: 6 augusti
Namn: Janne
Text: Satt på verandan, käkade ett par mackor. Plötsligt landar en gröngöling på den lilla gräsmattan, knappt tio meter bort. Gäller sitta blickstill. Det visar sig vara en
ungfågel, en hona med svart mungipestreck. Den är förstås ute efter mattans förekomst av svarta, små myror. Att reta, rota fram. Att slicka i sig både vuxna och
dess ägg. Jag kan kolla dess förehavande under bortåt tio minuter. Till sist går
den, småhoppar den runt knuten.
Datum: 6 augusti
Namn: Lennart
Text: Dagens naturcykling gick om Eket, Sjunkamossa, Ramnekärr, Harbäckshult.
Ännu kan man höra lövsångare och gransångare som sjunger sparsamt. På en
ogräsrik liten åker vid sidan om bygdegården i Eket fanns hämpling, som lät sig
smaka av rik frötillgång. Även flera entitor uppehöll sig i vegetationen. Grå flugsnapparungar, minst tre i Mörkahult.

Datum: 6 augusti
Namn: Lennart
Text: Fiskgjuse drog över G:a Hallandsvägen vid lunchtid.
Datum: 7 augusti
Namn: Eva, Namn:
Janne
Text: En mindre strapatsrik vandring på Stensmyr denna vackra lördagsförmiddag.
Gick i de marker där en tjäderhöna skrämdes upp från sitt rede tidigare i försommar. Cirka tre timmars vistelse. Gick mest i blåbärsmarker, dock utan att stöta på
någon kull med skogshöns... Här finns ju annars som bekant både en gles orr- och
en gles tjäderpopulation. Nej, men i fågelväg någon vråk, korp, nötskrika... ett
mindre meståg med talgoxe, talltita, blåmes och tofsmes. I tåget fanns ännu ej utfärgade blåmesar, tofsmesar. Hjässan på blåmesen var mer grå än blå! Under
vandringen in i myrkomplexet sjöng flera lövsångare... ute i myren trängde emellanåt lite svartmessång fram och även gärdsmygdito. En "subsjungande" gärdsmyg förbryllade ett tag. Vi njöt av tystnaden och av sensommaren när vi en
halvtimme parkerade i en glänta på en fin fastmarksholme i myren... humlor letade lite lojt, någon spyfluga... byxorna parkerade en kortare stund mitt i ett rödmyrenäste. Meståget drog rakt över. Här en försvarlig bit från vår "ryggrad", motorvägen. En avstressande avkoppling i myrskogen, mossmarken.
Datum: 8 augusti
Namn: ÖN
Text: OBS - Zigge har lagt upp några slåtterbilder från Spångabygget på Gallerisidan!
Datum: 10 augusti
Namn: Janne
Text: Såg under tennisspel i Hjälmsjö en stor fjäril som sannolikt, troligen bör ha varit
en sälgskimmerfjäril! Vacker där den kom framfladdrande.
Datum: 11 augusti
Namn: Janne
Text: Koll i Pinnåområdet. Faktiskt ganska bra betat nere vid orkidéängen och på Holmasidden. Fast det behövs onekligen göras buskröjningar på många håll och
björkvirket inne i glesade skogen är inte uttagen dags dato heller (och lär väl aldrig så bli). En gärdsmygkull var orädd, nyfiken. Annars inte så många hörbara
ljud. Väldigt lite vatten i ån. Men gott om färg på alla träden, stigmarkerarfärg.
Hade onekligen varit snyggare att använda mindre nedslagna småstolpar. Någon
estetutbildning har nog inte ingått i reservatfixarutbildningen? Det ställvis förut
lite vildvuxna Pinnåområdet har fått en annan framtoning. Så är det.
Datum: 12 augusti
Namn: Janne
Text: Drygt tre timmars myrvistelse, Fagerhultamossen. Kolla främst efter tjäderkull...
Gick längs långsträckta ryggarna i det tidigare torvtäktsområdet. Numera finns
ofta rikt med blåbär, lingon, ljung, kråkbär... I mellanliggande lågpartier dominerar ofta tuvull, om blötare så vitmossa, vitag, kanske inslag av rundsileshår. Ingen
tjäder syntes till. Däremot en död, nästan uppäten vuxen trana, en renrensad älg
(från i vintras). Metallskimrande spyflugor i flertal på resterna av tranan... var de
där för att lägga sina ägg? Fågelmässigt i övrigt? Tofsmes, korsnäbb, ringduva,
nötkråka (S Össjö-delen). Men väldigt vad det är tyst mitt på dagen i mitten av
augusti! Hemfärdens vägkanter inbegrep väldiga mängder liten blåklocka. Mycket tjusigt! Och nära Vanås ståtade det fuktiga vägdiket med sina fackelblomster.

Datum: 12 augusti
Namn: ÖN-aktivitet
Text: Borttagningen av ängsgräset i Spångabygget gjordes denna torsdagskväll. Bengt
höll i tåtarna och sex andra personer bidrog med räfsning och bortbärning. Efter
ca 1, 5 tim var föreställningen över!
Datum: 12 augusti
Namn: JJ
Text: Det var alltså ett älgskelett som (förutom tranans) även hittades på Fagerhultamossen (jfr Långalts myr). Svårt hitta nån orsak. Kan vintern varit för svår? Någon sjukdom? Skadskjuten (men man brukar väl spåra upp)? Älgkroppen blev
under alla förhållande ett bra kalasmål för diverse "renhållningsarbetare". Nu
fanns inget kvar mer än en intorkad skinnbeklädd nedre del av ett av benen.
Datum: 15 augusti
Namn: Janne, Eva
Text: En gluttsnäppa småflöjtar när den flyger över Hjälmsjön. En svartmes drar sin
sensommarvisa, en melodiös lövsångarstrof.
Datum: 15 augusti
Namn: Björn
Text: Ett par timmar vid Värsjön på fm., först vid Osbäcken, sedan vid vid Sjöholma.
Storlom, 11 ad ex en stund tillsammans i en grupp, inga unga lommar hittades.
Fiskmåsarna har lämnat sjön för i år, däremot var det fortfarande ett par fisktärnor kvar och de hade 2 ungar på en större sten. Troligen var de ännu inte helt
flygga. Kanske resultatet av en omläggning? Fiskgjusarna hade fortfarande en
unge kvar i redet, flygtränade lite grann. En hel del trädpiplärkor i luften. Så den
som vill lära sig dess flykt/kontaktläte kan nu lära sig detta under augusti. Inga
svalor över sjön, bara en tornseglare.
Datum: 16 augusti
Namn: Janne
Text: I samband med restaureringsinsatserna i Pinnån under de gångna åren har en efterföljande elfiskeinsats påkopplats. Idag var därför Anders Eklöv, Håstad mölla,
Lund på plats nere i Åkarp. Tre olika sträckor undersöktes, dels en nedströms
Flinkabäckens utflöde i ån, dels en uppströms i ån och slutligen 27 meter i den
lilla Flinkabäcken, nedströms lilla bron. En hel del öring fanns... framförallt i ån
nedströms Flinkabäcken. Här fanns även en handfull lite större öringar. Uppströms bäckanslutningen höll en glupsk gädda till. Här fanns bara ett fåtal öringar, dock även ett flertal elritsor ("hunnagäddor")och två nejonögon. I den grumliga bäcken fanns ett femtontal mindre öringar, tvåsomriga och något äldre. Inga
ensomriga påträffades. Anders misstänkte att de äldre öringarna ätit upp de ensomriga.
Datum: 16 augusti
Namn: ÖN-slåtter (JJ)
Text: 10 man starkt (varav 2 kvinnor och 1 ordfilosof) avklarades Unossons äng i
Ramnekärr på 1, 5 tim. Ett bra lieväder kombinerat med deltagarnas goda munväder - vad kan mer begäras? Jo, kanske de sedvanligt mycket goda slåttermackorna modell Bente. Och visst dök de upp på mjölkkärran från gården. Desamma
intogs när ängen låg slagen. I år lystes ju ängen under försommaren upp av ett
oändligt stort antal svinrotssolar, vilka några veckor senare avlöstes av 40-talet
nattvioler och inte mindre än 150-talet Jungfru Marie nycklar! Vi lät en del av

nyckelstänglarna stå kvar oslagna - kanske har några av dem icke-mogna frön...
En synnerligen gemytlig kväll i lieslåtterns tecken.
Datum: 16 augusti
Namn: Janne (komplettering)
Text: Vid Anders Eklövs elfiske i Pinnån konstaterades förutom det som redan nämnts
även en sandkrypare. Vi citerar Eklövs hemsida: Sandkrypare förekommer i rinnande vatten och i några sjöar i södra Sverige. Utbredningen är begränsad till
några få vattendragsystem i Skåne, Småland och Blekinge. I Skåne förekommer
arten i Kävlingeån, Saxån, Rönne å och Helge å. Sandkrypare är bottenlevande,
uppnår en längd av ca 15 cm och förekommer gruppvis i sjöar och åar. Sandkryparen leker under sommaren (juni-juli) på rena sand- eller grusbottnar. Arten anses vara stationär och förekommer under hela sin livscykel inom ett relativt begränsat område.
Datum: 17 augusti
Namn: Nils Ove Lindman (gm JJ)
Text: Några äldre rapporter: 14 juli såg jag ett storlompar med två ungar i Store sjö
(gränssjön mellan Halland, Småland och Skåne). En sälgskimmerfjäril, en hane,
landade en kort stund på min kanot vid samma tillfälle. 3 augusti sågs en hona av
sälgskimmerfjäril längs cykelvägen mellan Fagerhult och Skånes Värsjö.
Datum: 18 augusti
Namn: Janne
Text: Denna onsdag elfiskade Anders Eklöv i övre delarna av Pinnån. Resultat: Nedströms Ekholmsbron - 15-tal bäcköringar, varav alla utom två var minst två somriga; alltså bra resultat men knapert med föryngringen. Här fanns gott om elritsor,
ett 40-tal. Ett par signalkräftor. Nedströms bron vid vattenverket - märkligt nog
bara två öringar, kring 20-25 cm; dessutom elritsor, två förhållandevis små ålar
(40 resp 25 cm), liten gädda. En kungstrollslända patrullerade. Och jättebalsaminer hade etablerat sig i den stensatta åslänten. Upp- och nedströms gångbron över
Pinnån, i höjd med Ringåsen (nära reningsverket), elfiskades två sträckor utan att
en enda öring fångades; endast enstaka elritsor. Sammantaget konstaterade Eklöv
att Ekholmslokalen hade fått än fler öringar, men att den restaurerade åsträckan
vid vattenverket av någon anledning gått i motsatt riktning. Anders rynkade dock
på sin näsa... när han drog in lukten från det ovanliggande reningsverket. Sträckan ovanför verket blev som bekant under fjolåret aldrig berikat med stenblock
och lekgrus, pga kommunal rädsla för vattenhöjningar. Någon öringbiotop finns
knappast att hitta just här.
Datum: 19 augusti
Namn: ÖN inventering (LP)
Text: Idag fortsatte letandet efter föryngring och närvaron av tjäder i våra marker med
full styrka. Tre förväntansfulla skådare; Janne, John och undertecknad, gav sig ut
på södra delen av Smedhultamossen och "nosade" igenom tuvor och snår. Strax
efter gåendets början kom det lite regn och växtligheten blev blöt och kläderna
tog det åt sig. Men humöret hölls uppe med fika och hopp om tjäderkontakt. Tyvärr stötte vi inte upp någon sådan och inte heller någon älg eller annat storvilt.
Dock såg och hörde vi en del fågel som: flera arter mesar, trastar, hackspettar,
större och spillkråka, tranrop, lövsångare m.fl. Efter 4 timmar hade vi avverkat 5
linjer och trampat på 100-tals växter som inte alla namngavs av vår kunnige botaniker och GPS-ledare.

Datum: 21 augusti
Namn: Janne
Text: Förkoll inför byavandring i Värsjö i morgon. Någon grov lind, grov alm nära
gamla skolorna. Kartfjäril. Vid fossila, terrasserade åkrarna växte mest örnbräken
och brännässlor. En rödshake sjöng ett tag. Uppe vid skogsvägkant blommade
faktiskt den gula vilda balsaminen, springkorn med några enstaka plantor. Är
kanske en ny lokal för kommunen. Arten finns väl annars bara i Lärkesholm, norr
sjöarna. Planterad lindallé vid Värsjönäs. Det var nog dåvarande ägaren Per Nilsson som blev rånmördad 1897, på väg att bankspara sina pengar... Någon konsul
Hedberg (?) från Helsingborg inköpte och byggde upp nuvarande stora byggnader i början av 1900-talet. Ett stort gäng ladusvalor var samlade på telefontrådar,
snart avskedsstund. Om någon hemsidesläsare är intresserad av att delta i officiella vandringen i morgon så ska man infinna sig senast 10.00 vid Medborgarhuset!! Stephan Svärd håller i vandring och byns historik.
Datum: 22 augusti
Namn: Zigge
Text: En trevlig om än en smula blöt byavandring i Värsjö under Stephan Svärds ledning. I början av juni hade jag hittat ett bestånd med balsaminer som ännu inte
gått i knopp och förmodat vara blekbalsamin. Och nu kunde Janne visa att det var
springkorn (inte så svårt med utslagna blommor). Vad han missat var emellertid
ytterligare en lokal men både springkorn och blekbalsamin. Dessutom sågs rosendunört, norsk fingerört och rosenhallon.
Datum: 22 augusti
Namn: Patric
Text: Tjäder 1 höna Långalts myr. 21 aug, Lillgården: bivråk 2 ex str., forsärla 1 ex,
törnskata 1 1K, skogsduva 1 ex.
Datum: 22 augusti
Namn: Bengt Christiansson (JJ)
Text: Tjädertupp flög upp vid besök i Jännaholm.
Datum: 22 augusti
Namn: Eva
Text: En fiskgjuse med ett byte i klorna flög fram och tillbaka några gånger vid sjökanten i Ringarp innan den drog iväg norrut.
Datum: 24 augusti
Namn: Janne
Text: Under en avslutande lieslipning hos Klas Hectors i Hjälmsjö småkviddevittra ladusvalan i ladan. Årligen har det häckat sådana i den sen länge kreatursfria byggnaden. Rätt som jag stod och montera ner kom en svala visslande decimetrarna
från mina öron. Tur de har bättre koll på livet än en annan! Annars hade det
smällt värre.
Datum: 24 augusti
Namn: Björn
Text: Värsjön på kvällen. Denna gång fick jag in en årsunge i kikaren, dock bara en, tidigare har där varit två. Annars 12 ad lommar i grupp. Ungen låg vid tillfället ensam.

Datum: 25 augusti
Namn: Janne
Text: I blåsvädret for jag till Oxhultasjön, Hishult. Lyssna på vindkraftsparken, är det
12 verk där finns. Visst är de mäktiga dessa 100+50 meter höga energifångare!
Skapar onekligen sitt eget landskap. Svårt säga något annat. Skapar många tankar. Ljudmässigt hördes på mycket nära håll en del "motorljud" från verkets centrum... men vingljudet dämpades ganska påtagligt av det ganska kraftiga skogssuset. Jag intog min fika ute på den gamla gårdsplatsen ute på en holme i sjön. Härifrån hördes mer dova ljud, nästan som från ett avlägset större flygplan. Här var
träden färre. Vingarna svepte som smala, jättelika armar högt över trädtopparna.
Ett vingvarv tog väl bortåt sex sekunder. Vacker trädkryparsång intill sjön. Fyra
tranor längs den raka Hishultsvägen. Fiskgjusar vid Hjälmsjön i vinden.
Datum: 26 augusti
Namn: Björn
Text: Gulärla, 2 ex rast i Skinningeholm.
Datum: 27 augusti
Namn: Patric
Text: Lillgården: svartkråka 1 ex, gulärla 5 ex, forsärla 1 ex, steglits 5 ex, buskskvätta
10-15 ex, stenskvätta 2 ex, trädpiplärka många.
Datum: 27 augusti
Namn: Björn
Text: En ovanlig obs på höstkanten var den göktyta som sågs i Värsjö by.
Datum: 28 augusti
Namn: Patric
Text: Lillgården. Backar på svartkråkan ändå. Kände mig väldigt övertygad igår då jag
kunde jämföra näbb och allt man ska titta på med grårockarna, men idag två unga
råkor så...
Datum: 28 augusti
Namn: ÖN-exkursion (JJ)
Text: Pinnån och Landisbanans vattenvärld var dagens exkursionsmål. Ett femtontal
personer, nästan hälften barn, gjorde förmiddagen till en minnesrik dag. Först håvade vi runt Landisbanan. Bland all hårslinga kunde vi utleta en del trollsländelarver, skräddare sprang på ytan, buksimmare som simmade febrilt med sina
långa, med simhår försedda bakben. De uppmärksamma grabbarna och tjejerna
var bäst på letandet. Det fanns också iglar i vattnet, fast de var ganska små. Och i
aluppslagen blänkte blåaktiga alglansbaggar. Efter matrasten drog vi oss fram
längs Pinnåns ganska strida flöde. Här var det till en början svårt att håva fram
nåt. Vi stannade dock en längre stund vid "tösernas badställe". Sparkmetoden tilllämpades för att få fram sländlarver att titta på. Visst hittades en del, men mestadels var de både små och tätt på stenytorna sittande. Kanske främst bäcksländelarver. På någon större sten hittades en "husmask", alltså en nattsländelarv som
byggt sitt eget skyddande smågrushus. Maffigast var klodyveln och de stressade
vattenfisarna. Så lär de visst heta. Mycket slank var det graciösa vattenmätaren.
Som ofta i dessa sammanhang var det den yngre generationens glädje och nyfikenhet som var den största behållningen vid denna lördagsexkursion.

Datum: 29 augusti
Namn: Janne
Text: Inspirerad av Lennarts återkommande cykelturer åkte jag runt Hjälmsjön ner till
Ekholm, Flinkatornet och hem över Flinkatorpet, Ringbo gård. Fantastiskt väder!! Soligt, stilla. I Ekholm körde processorn i granskogen. Flinka sjö låg där
den låg... ingen restaurering i sikte. Vid Flinkagården fanns ett större antal unga
och gamla ladusvalor. Härliga i flykt och läte. Flinkatorpets grovgamla ask har
ännu åren för sig. När cykeln rullat ner till Hernnäs flög en stenskvätta upp förbi
valnötsträden. Planterade i allén upp till gården. Sen var det full rulle förbi pilörtsåkern innan Flinka skola och den stora jättedammen i vardande vid fd
Krohns. Jo, cykling berikar. Ger andra upplevelser än biltittandet. Heders Lennart
att du lockar ut oss.
Datum: 29 augusti
Namn: Björn
Text: En sen tornseglare passerade över Ringåsen. Ljungaskog, 10 buskskvättor, husoch ladusvalor.
Datum: 29 augusti
Namn: Björn
Text: Hade senare på dagen ytterligare 2 tornseglare över Ringåsen. Det verkade nästan
som dessa ej var på flyttning! Å andra sidan har jag inte sett några tornseglare
över byn de senaste 14 (ca) dagarna. Vet inte om detta är något, men hade på två
platser ögontröst i Västra Ringarp, troligen vanlig ögontröst.
Datum: 1 september
Text: Cyklandet för mej är ju till hälften att få motion och en stunds avbrott i hemarbetet. Idag gav jag mej upp till Sonnarp och letade efter lingon längs Skåneledsspåret. Men vid f.d. vägverket kollade jag ändå den lilla vattensamlingen och där
stod forsärlan, precis som förra veckan. Väl uppe på mosseplanet bland de kortväxt tallarna och den blommande ljungen, drog ett meståg fram. Utan kikare
kunde jag urskilja tofsmes, talgoxe, svartmes, lövsångare och faktiskt 2 ex grå
flugsnappare. Även en trädpiplärka flög upp och lät sig skådas en stund. Och en
älg. Jo, det blev ett par liter lingon i spannen.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

2 september
Janne
Örkelljunga
Cykeltur till Tockarp, Vemmentorp, Höjaholm. Minst tre steglitser i Tockarp. En
mindre hackspett ropade ett par gånger när fikat intogs vid Vemmentorpasjön.
Spillkråka. 100-tal ringduvor på nyskördat havrefält i Höjaholm.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

3 september
Patric
Harbäckshult
På Lillgården idag 10-tal gulärlor och sex steglitser. Trädpip och buskskvätta.
RM i tomtskådning i morgon.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

4 september
Zigge
Örkelljunga
Kavelhirs, Setaria viridis, i korsningen Stockholmsvägen/Bjäregatan. 5:e eller 6:e
gången detta gräs påträffats i kommunen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

4 september
Janne
Höjaholm
Var på ”gårdsvandring” uppe hos Bo och Eva Danielsson i Höjaholm; även Bos
syster Silva var med, med kunskap om floran i trakten. Mycket tilltalande väder.
Man har under ett antal år haft forsärla vid vattendraget (övre Stensån) alldeles
intill gården, vi såg en ungfågel bland andra ärlor. Ett gäng ladusvalor flög bak
ängarna... men vad nu, en helvit svala bland de normalfärgade!! Märkligt se den.
Försvann snart för ögat. Bland växterna fanns för några decennier sen både
jungfrulin och mandelblomma, slåttergubben fanns också... och än längre tillbaks
ett par lokaler för kattfot. Jungfrulin finns ännu längs vägen mot Krångelbygget. I
skogen har linnean funnits på några lokaler; det var bara något år sen den sist
sågs. Det är klart troligt att den finns kvar. även en gammal pyrolalokal minns
Silva att det fanns nära väg och åker, men vi hittade inga kvarlevande blad nu in
på 2000-talet. Slaggsten, självföryngrad granskog, idylliska Hönesjön. En informativ förmiddag.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

4 september
Kerstin o Lasse Johansson (gm JJ)
Östra Ringarp
En eller flera gröngölingar brukar återkomma till gårdens gräsmatta i ö Ringarp
för att plocka myrgott. Vackra värre!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

4 september
Patric
Harbäckshult
Skådade nästan hela dagen från tomten då det var RM i tomtskådning idag. Väldigt dött. Faktiskt sämst någonsin om jag undantar de gånger dagen regnat bort.
Inget sträck alls att tala om. En lärkfalk som inte hade mer bråttom än att den
hann med att plocka en 4-5 insekter under överfarten var väl det roligaste. 4-5
sparvhökar och sedan var det inte mer. Endast 29 arter. Ingen koltrast, taltrast,
talgoxe, pilfink, gulsparv... 7 steglitser (minst), 10-tal buskskvätta, 1 mindre
hackspett, 2 skogsduvor och några småflockar med mindre korsnäbbar. En räv
höll mig sällskap nästan hela dagen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

7 september
Janne
Pinnåområdet
En trivsam, lättsam Pinnåvandring tillsammans med 17 personer från en naturkurs på Munka Ljungby folkhögskola (med Thomas Wallin som ledare). Vi
vandrade österut från Landis på norra sidan ån, till Bruketmöllan och tillbaks via
branten på södra. Engagerade, intresserade damer, modell något äldre. Det mesta
betittades: avblommade örter, ormbunkar, mossor, löv, de två mölledammarna.
Prat om järnbruk, kvarndrift, om kommunalt reservatsbildande. Mysigast var att
läsa Elis Pålssons åberättelse om när vattnet släpptes på så att pågar och töser
kunde bada på 1930-talet. Alla lever vi i våra världar. Jag gillade en gång i tiden
mest det halvvilda anslaget i området... Skön eftermiddag med naturvänner!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

8 september
Janne
Landis & Lilla Lärkesholmssjön
Vid koll intill Landis efter ett gräs, som efter konsultation bestämdes till sengröe,
visade sig en fiskgjuse med mindre fiskvarelse i klorna. Jag skulle därefter fota

det sällsynta flotagräset (en igelknoppsart) i Lilla Lärkesholmssjön... Det var att
ta av sig allt utom badbyxorna, kallt så det räckte... och vada ut till brösthöjd...
Långa, mycket smala blad låg i stort sjok på några ställen nära badplatsen (grustaget). Och då dök även här en fiskgjuse upp i bortre, norra strandkanten.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

8 september
Björn
Örkelljunga
En mindre hackspett i Grytåsa ropade flera gånger den 5 sept.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

9 september
Janne
Tur-retur Lund
Bara några meningar om en Lundatripp. Slättens utbredda åkrar var oftast både
skördade, plöjda och tillharvade. Floran i vägkanten ganska o-blommig så här
års, dock en del baldersbrå, rölleka, gulsporre... I Botaniska trädgården granskade
en närgången kråka och tre nästan fullstora skator min medhavda frukost. En råka
ramlade nerför slänten. Under hemfärden med sin blåst var det fascinerande att
studera hur roligt kajorna tyckte det var att surfa på vindvågen strax innan Ljungbyhed, intill en kraftig lövdunge. Man blev nästan avundsjuk!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

9 september
John
Örkelljunga
3 st. sidensvansar i min trädgård.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

11 september
Eva, Janne
Klöva hallar
Svamptider. Vi for till Klöva hallar och gick på botten av ravinen och längs de
ganska branta sluttningarna. Och visst fanns en del svart trumpetsvamp att stoppa
i svampkorgen, taggsvampar likaså. Men merparten av dessa upp-poppande ”jordevarelser” togs mest för att man hemmavid skulle kunna kolla bestämningen:
flera soppar (även fjällsopp), flugsvampar, många kremlor, flera fingersvampar,
trollskägg, igelkottsröksvamp mm, mm. Men vi saknade någon typ Tony eller
Bengt (Hertzman) att vara oss behjälpliga. En härlig eftermiddag med rinnande
vatten, småregn, mycken djup grönska.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

12 september
Perry, Janne
Södra Halland
Vi bilade mot Laholm och därefter bakvägen till Hishult. Allt för att samla lite
vettiga vindkraftsbilder - till tänkt artikel i nästa Alcedo (oj, det ska ju bli septembernummer). En vacker gammal havsörn nära Laholmsvägen, en flock med
tofsvipor och lärkkviddevitter från några fält. Nästan vårlikt! Annars tittade vi på
vindkraftsverk ute på öppna slätten, modell något mindre, och på skogsparken
uppe vid Hishult, modell större.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

12 september
Patric
Harbäckshult
Idag en flock med minst 40 steglitser runt Lillgården. Kanske 50 också. Nog rekordnotering.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

13 september
Janne
Östra Ringarp
Kollade en av de få lokalerna med kärrbräken i vår kommun, belägen just nära
motorvägen i östra Ringarp. Kalavverkning och skogsdikning strax intill det fuktiga, fina kärret. även gallrat i kärret. Hoppas verkligen att de inte har tänkt att
köra ut det relativt klena virket... då kommer hjulspåren bli enorma i det mycket
vattensjuka området. Men visst fanns här massor med kärrbräkenblad, flera tusen
kan det kanske vara. Växer bland älgört, humleblomster, kärrviol, strandklo mm.
Och som sagt delar plats med al, björk och fällda individer av desamma.

Datum: 13 september
Ort:
Örkelljunga
Text: Ljungaskog, 50-tal kråkor, 2 skogsduvor, några ladusvalor.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

14 september
Janne
Östra Ringarp
Höstruskvandring i bokskogen kring Lasapella, Östra Ringarp. Tittade efter koralltaggsvamp på de talrika högstubbarna, men det var ett flertal år sen jag såg
dem sist. Nu är det mest enbart fnösketickor som härskar! Spillkråkehackningar.
Gick ner till Lasapellasviken. Det var länge sen sandstranden nyttjades av traktens grabbar, tjejer. Jag ser blad från vildris bort mot Brännbornsvillan (Westins).
Klockgentianan är borta sen många år. En fiskgjuse skrämdes iväg. Har förresten
nog inte hört en enda skäggdoppingunge denna sensommar! Skön regnblöt vandring.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

16 september
Eva, Janne
Östra Ringarp
Svampvandring på bägge sidor motorvägen i Östra Ringarp. I matväg var det
mest en del Karl Johan, brunsopp, någon smörsopp. Men även enstaka citrongul
slemskivling och en enstaka kantarell. Men vi tittade ju också efter all annan obestämbar uppkomst från markens mycel, hyfer. Svartfotad pluggskivling, rikligt
med vit flugsvamp, med rodnande och väldigt rikligt med röd flugsvamp (exv på
bägge sidor skogsväg genom ungskog av gran). Dessutom olikfärgade kremlor,
en del riskor, spindlingar mm. Vi gick ända fram till kärrbräkenkärret, men ramlade dessförinnan över några betade granbräkenplantor! Vid sjön ett par vackert
blommande ängsvädd. Dubbeltrastar hördes från luften ett par gånger.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

17 september
Janne, Eva
Östra Ringarp
Igår den 16 september ropade en mindre hackspett till under svampvandringen nära fd ”Hägerbacken” i Jannes skog. En korp hördes.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

17 september
Janne
Västra Spång
Cykeltur runt sjön. En stenskvätta sågs liksom för 4-5 dagar sen vid Kjellssons,
Mariero. Grönsiskor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

17 september
Janne, Håkan Nilsson
Bälinge
Under ett nyckfullt väder togs det en kaffekopp i Högahult, Bälinge. Som vanligt
prat om naturen. Ingen järpe har setts sen långan tid... men visst minns han när
just en järptupp, intill paradisäpplet, ståtade och spelade upp sig inför några nötskrikor! Ingen nötkråka har ännu hörts denna hösttid. Metandet i unga dagar inbringade abborre och mört till katten. En gång fick han en sutare, ovanligt. Det
Håkan mest saknar från uppväxtåren ”är storspovens ståtliga vårläten”. Dessa
fåglar fanns ju förr i tiden mest överallt ute på traktens öppna mossar. ”Ja, det är
mycket som det uppväxande släktet går miste om...” avslutar den nu 88-årige
Håkan.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

18 september
Björn
Örkelljunga
Drygt 2 timmar i blåsten i Ljungaskog. Inget direkt att rapportera, 4 stenskvättor,
en buskskvätta, mycket med ängspip, några stationära ladusvalor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

19 september
ÖN exkursion (Birgit & Pär)
Örkelljunga
En förmiddag med de små i centrum. Vi var en liten tapper skara på tre barn och
dubbelt antal vuxna som for till Grytåsaområdet för att upptäcka. Vi kände på
granens barr, letade upp både kända och okända svampar, åt dem hittade vi på
finurliga namn. Till exempel "kanelbullesvampen" (honungsskivling). Vi tittade
under stock och sten efter småkryp, lite hittade vi: Tordyvel, mask, tusenfoting
och spindlar. Avslutning efter rundan med välbehövlig korvgrillning efter en
lyckad förmiddag ute.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

19 september
Alexander Nilsson
Grytåsa
Jag såg en kanelbullesvamp och en rumpsvamp och en stenkrypare och en massa
mossor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

19 september
Björn
Värsjön
Värsjön från Sjöholmahållet. Honfärgade storskrakar 8 ex, 3 storskarvar, 2 storlommar, en fisktärna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

19 september
Lennart
Grytåsa
Efter 2 veckors aktiviteter på andra orter, senast i Tyskland-Italien, gick vi idag i
Möllers skog på röda slingan. Där obsade vi en forsärla, som uppehöll sig vid en
av de blöta sänkorna vid sidan om kalhuggna åsar. I övrigt större hackspett, bofink, mesar, korp, boplattform i 2 furutoppar, gissningsvis av rovfågel.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

21 september
Lennart
Örkelljunga
Vi satt och fikade vi 10-tiden och jag fick syn på en grå-beige fågel i fruktträden
utanför. Kunde det vara en flugsnappare? Jo, efter koll med kikare och fågelbok
kunde vi notera en svartvit honfärgad sådan. Det måste vara en sen flyttare!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

21 september
Janne
Östra Ringarp
Koll efter svamp. Man får träna upp svampögat nu när det knappt är två veckor
till Kulturdagen och dess svamputställning med Tony. Tallört. Spillkråka, dubbeltrast, rödhakar, ormvråk, nötskrikor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

23 september
Eva, Janne
Hjälmsjön
Paddling under någon timme på Hjälmsjön. Troligen såg vi fyra olika skäggdoppingar, men inga årsungar. Några gräsänder. Vi kollade klockgentianan i Spång.
Tyvärr flera veckor för sent. Men vi såg trots det minst 13 plantor och 18 blommor. En planta hade fyra nästan ännu blå blommor, dessutom hade två plantor
vardera två blommor. Övriga hade endast en blomma per stängel. En helt blå, vital blomma lyste utmärkande sig! Fika på gamla brofundamentet! Kaffe, skorpa,
cigarr.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

24 september
Janne
Smörmyr och Östra Ringarp
åkte ner för att kolla om några höstorrar var på plats nere i Smörmyr. Tyvärr
hann den danske markägaren före med sin gräsklipparputs så jag fick nöja mig
med att begrunda de stora, väldiga högarna med uppbrutna (tall-)stubbar. Ägaren
hade nog bara sett ett fåtal orrar under sommaren... Däremot var han stolt över att
några kronhjortar höll till i grannskapet! I den fantastiskt sköna förmiddagssolen
sågs ännu livliga bålgetingar vilka håller, hållit till i en stor obebodd starholk
nära stugan i Ringarp. Traktens nötskrikor är också flitiga så här års.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

28 september
Janne Johansson, Tomas Agardh
Östra Ringarp
En flock tranor på ca 70 fåglar flög över gården i Ringarp vid 11.30-tiden.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

29 september
Ulf Börjesson (gm JJ)
Yxenhult
Två olika, små tjäderkullar har noterats under andra hälften av augusti uppe i Yxenhult. Bägge inbegrep höna och två kycklingar (med olika ”komposition”).
Även tjädertupp är sedd.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

29 september
Janne
Vindkraftsmöte i Fagerhult
Ett samrådsmöte om vindkraft i ö-a kommun hölls i gårkväll uppe i Fagerhult.
Tengboms från Helsingborg presenterade det tematillägg (till översiktsplanen)

som numera finns inlagt på kommunens hemsida! Många olika inlägg gjordes.
Vindkraft som klimatvänlig energikälla, vindkraftverk som i sin 150 meters höjd
är ett knepigt inslag i närnaturen. Diskussion mellan politiker, allmänhet, vindkraftsförespråkare. Hur ska man ställa sig till de nu framlagda förslagen att begränsa möjlig vindkraft till i stort motorvägsnära områden. Detta samråd följs om
en vecka av ett likartat i Örkelljunga. Alla kan skriftligt lämna sina synpunkter på
tematillägget... dock senast 29 oktober! Hur tacklar man vindkraft som miljötänk
med tankar på störningar av naturupplevelse och eventuell vindkraftspåverkan på
framförallt faunan? Många tankar och otänkta tankar finns säkert i detta viktigt
ämne.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 september
Janne
Östra Spång
Den 29 september sågs en varfågel flygande över åkrarna nära Pinnån.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 september
Zigge
Örkelljunga
Vid 15.30-tiden hördes tranor över Hjälmsjön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

1 oktober
Janne
Klippan, Klöva hallar
åkte till Söderåsen för att plocka svamp till lördagens utställning. En flock på ca
100-200 ljungpipare gjorde flyguppvisning i höjd med Klippan. I Klöva hallar
ravinen porlade bäcken, svamp damp ner i korgarna och en häger kämpade på
breda vingar sig upp mellan höga lövträd.

Datum: 2 oktober
Ort:
Örkelljunga
Text: På Örkelljungas kulturdag brukar vi medverka genom en svamputställning i
Vuxenskolans lokaler. Så även detta år. När vi med Tony som nestor lyckats artbestämma upp till 140 olika svamparter, var det bara att placera dem på skilda
papptallrikar, skriva namnetiketter och gruppera dem på lämpligt sätt. Matsvamparna var det som först mötte besökaren. Här fanns förstås kantarell, trattkantarell, svart trumpetsvamp, citrongul slemskivling, Karl-Johan, smörsopp, brunsopp, blodsopp m.fl. Riktigt eller något mindre giftiga arter som lömsk flugsvamp, röd flugsvamp, gulvit flugsvamp, rodnande flugsvamp intog plats intill de
ätliga. I övrigt var det alltså många kända och okända markuppkomlingar som
"serverades". En doftrik art som lakritsriska eller den på stubbar växande dofttickan. Purpurkremla, brokkremla (god matsvamp), kantkremla. Här fanns också
ärggrön kragskivling, en säreget färgsatt svamp. Från Zigges trädgård fanns små
jordstjärnor, fläckfingersvamp från Klöva hallar. Ja, de som kom till den tillfälliga utställningslokalen förvånades lite till mans över hur många svampar det faktsikt finns där ute i naturen!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

3 oktober
ÖN-exkursion
Lärkesholm
Denna höstlika dag blev det stort pådrag i skogarna norr Lärkesholmssjön. Det
var Tony som lovligen gästade oss i föreningen och som guidade inte mindre än
20-talet intresserade kvinnliga, manliga naturvänner. I en blandat skingrad och

återsamlad flock drog vi oss genom alkärr, bokbestånd och grandungar. Tony
fick allt som oftast berätta om hur man lättast skiljer olika kremlor, riskor, skivlingar av diverse slag... Hur man vet att den ena soppen är en sammetssopp, den
andre en rutsopp, den tredje en brunsopp, den fjärde en blodsopp... Med lite
idoghet hittades höstens sena invandrare i form av trattkantareller på en hel del
håll, ett flertal goda brokkremlor ramlade också in, liksom några taggsvampar.
Som sig vant är de flesta svamparter föga matdugliga. Fläcknagelskivling, luden
vitriska, grön- och ekriska, bokkremla, fläckmusseron, gullhorn, granfingersvamp, ametistskivling får väl alla räknas till denna kategori. Under en gemytlig fikapaus demonstrerades åter viktiga kännetecken för framförallt ätliga och en
del giftiga arter. En härlig dag i skogen, man känner sig smått upplyft.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

3 oktober
Patric
Harbäckshult
Nytt tomt- och kommunkryss för mig. Först 24 ex i en liten lågt flygande flock
sedan en rejäl med ca 300 ex. bläsgäss. Igår 20-tal ladusvalor (inga idag) och en
rastande forsärla. Mest ängspip annars.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

3 oktober
Patric
Harbäckshult
Nytt tomt- och kommunkryss för mig. Först 24 ex i en liten lågt flygande flock
sedan en rejäl med ca 300 ex. bläsgäss. Igår 20-tal ladusvalor (inga idag) och en
rastande forsärla. Mest ängspip annars.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

3 oktober
Lennart o Margit
Örkelljunga
En taltrast satt och njöt i morgonljuset i en idegran, medan vi åt frukost.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

3 oktober
Björn
Värsjön
En förmiddagsstund vid Värsjön. Inte mycket i sjön, 2 storskarvar, en skäggdopping i vinterdräkt, och så höstens första änder på sträck/rastare, 8 vigg. I Värsjö 2
provianterande taltrastar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

5 oktober
Janne
Pinnån, Örkelljunga
Idag togs två bottenfaunaprover i Pinnån; dels inne i reservatet (bakom Landis),
dels strax nedströms gångbron vid Vattenverket. Det var Ekologgruppen från
Landskrona som var ute och "tramphåvade" - Birgitta Bengtsson hette håvaren.
Det hela gjordes på uppdrag av Hjälmsjöns/Pinnåns fiskevårdsområdesförening.
Att följa vattendjurens sammansättning är en viktig uppgift för att få långsiktiga
besked om tillståndet i ett vattendrag. Provpunkten bak Landis kollades för nio år
sen. Provpunkten nedströms reningsverket är ny i sammanhanget och ligger i den
nyrestaurerade delen av vattendraget. En kungsfiskare kom visslande och visade
upp sig på enbart tio meters håll... snabbt pilande uppströms!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

7 oktober
Janne
Örkelljunga
Ett nytt samrådsmöte kring vindkraftsfrågan hölls denna tisdagkväll, den 5 oktober, på Utbildningscentrum i Örkelljunga. Presentation av framtaget planförslag
gjordes på likartat sätt som i Fagerhult av Tengboms från Helsingborg. Därefter
fika och diskussion. Det ventilerades både positiva ”vindkraftstankar” och ett
flertal negativa, mer tveksamma sådana. Det framtagna förslaget ska förhoppningsvis hjälpa både politiker och gemene man att ta ställning i detta ganska kontroversiella ämne. Den som är engagerad eller på något vis intresserad i frågan
ombads lämna skriftliga synpunkter till kommunen - och göra detta senast den 29
oktober!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

7 oktober
ÖN cirkel (JJ, Zigge)
Utbildningscentrum
Den under förra vintern och under den förbipasserande sommaren levande cirkeln om vårt kulturlandskap avslutades denna höstruskkväll med bilder och fantastisk, hemmagjord tårta à la Alméns.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

9 oktober
Zigge
Örkelljunga, kv. Svalan
En sjungande gransångare vid middagstid.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

9 oktober
Björn
Ljungaskog
Satt ett par timmar i Ljungaskog fram till middag, gott väder. Ett högtryck har
kanske gjort att finkar o siskor börjat dra sig åt söder! Bofinkar i grupper på mellan 5 och 30 individer kom "pö om pö", liksom grupper med grönsiskor, gråsiskor röjde sig med sitt läte, var nog inte riktigt på sträck. En sträckande sädesärla,
ca 10 sånglärkor kom ensamma eller parvis, ängspip också i luften, mest sträckande. En sävsparv passerade, 10 taltrastar, bland bofinkarna hördes någon bergfink. En skruv med 8 ormvråkar plus ett par stationära, liksom 2 dito glador. Vid
cykelstigen bland buskarna en gransångare, röjde sig genom sitt lockläte. Detta o
något till.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

9 oktober
Lennart
Örkelljunga
Cyklade på fm om Ekholm, Flinka, Grytåsa och uppfattade ungefär samma arter
som Björn. Vid Flinka sjö bl. a. 4 krickor och 1 lövsångare. På em. var Margit
med på en tur om Åsljunga och i Sonnarp hade vi en vråkskruv om 15-tal ex. och
bland dem en obestämd falk. Vilket fantastiskt väder!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

9 oktober
Patric
Harbäckshult
Lillgården: vitkindad gås 23 ex, ormvråk 100 ex, 95 ex passerade på 10 min
14.00-14.10, duvhök 1 ex, sparvhök 2 ex, glada 2 ex, småflockar med bofink/bergfink i jämn ström liksom ängspiplärkor. En del sånglärkor och en ensam
steglits.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

10 oktober
Björn
Värsjön
Ett besök vid Värsjön på fm. Vigg 24 ex, 2 brunandshannar, 12 knipor, 4 gräsänder, 5 storskarvar, str. sånglärka. I Sjöholma en morkulla.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

10 oktober
Patric
Harbäckshult
Lillgården 11.30‒15.30: storskarv 9 ex, ormvråk 362 ex, sparvhök 22 ex, glada 4
ex, ringduva 600 ex, dubbeltrast 3 ex, steglits 2 ex. En hel del bofinkar, bergfinkar, grönsiskor, ängspiplärkor och sånglärkor. Enstaka järnsparvar, domherrar
och korsnäbbar.

Datum: 10 oktober
Ort:
Örkelljunga
Text: Bra drag av rovfåglar idag. Har räknat in 97 ex. 93 ormvråk, 1 glada, 1 fjällvråk,
2 sparvhök. Hade 27 ex. vid Havabygget i den finaste skruv jag skådat, helt cirkelrund. Hade innan dess varit nere vid Smörmyr och kollat torvfältet. Där var
helt tyst och njutbart på sitt sätt.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

10 oktober
Janne m. kompisar
Hardeberga, Lund
Flera ganska stora sträck med vitkindade gäss flög från öster mot väster... Dubbeltrastar knatterraspade, steglitser, siskor mm. I det stormäktiga stenbrottet
härskar sen tider bakåt ett berguvpar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

11 oktober
Janne
Örkelljunga
I det höga, klara vädret hördes under sena förmiddagen ett par ganska stora sträck
med gäss... Ca 70 i första resp. 100-tal i andra. Av lätet att döma var det grågäss.
De flög västerut.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

11 oktober
Patric
Harbäckshult
Lillgården: två transträck söderut när jag kom hem vid halv fem. 120 ex plus 90
ex. Några sparvhökar och ormvråkar. Vill inte veta vad man missat idag...

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

12 oktober
Janne
Lönnsjöholm
Gick en längre runda med en av ägarna till en av Lönnsjöholmsgårdarna. Ingvar
Hugosson heter han, boende i Kristianstad. Han far hette Hugo Paulsson och
dennes far i sin tur Janne Paulsson. Bok- och blandskogar i markerna intill Långalts myr genomvandrades... jären kallas den mäktiga åsen av "infödingarna".
Ramlade över mindre samling med svart trumpetsvamp! Korp, nötväcka. Och så
återhittades ganska torra lunglavsplantor på en grov, toppbruten bok. Tittade på
äldre kartor, från skifteskartan från 1850-talet till flygbilder från 1947(?). Lönsjön blev ju med sänkningarna allt mindre. Ingvar nämner att hans farfars bror
Karl Paulsson sagt att han under sin tid kunde simma över sjön. Karl var morfar

till den Ville som bor permanent i granngården. Almarna runt tomten är så när
som på en döda av almsjuka.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

14 oktober
Janne
Röke
Denna kväll hålls/hölls ett samrådsmöte i Röke församlingshem. Algustorp Vindkraft AB (bakom vilka Wallenstam NaturEnerigi AB och Triventus AB står, med
säte i Göteborg och Falkenberg) vill uppföra sju 150-180 m höga vindkraftverk i
området mellan Algustorpasjön och Fjällrammsjön. Den korta tid jag själv besökte mötet dominerades av några manifestationer av en grupp som kallar sig ”Algustorpgruppen mot felplacerad vindkraft”. Politiker från nästan alla fullmäktigepartier i Hässleholm var på plats och yttrade sig och slog fast att de mer eller
mindre unisont skulle komma att avslå företagets ansökan när ärendet väl kom
till dem. Hässleholms kommun har utpekat fyra andra områden som mest lämpade för vindkraftsetablering. Som bekant ligger ett planförslag för vindkraft i örkelljunga kommun ute för samråd fram till den 29 oktober. Under vintern, våren
ska politikerna därefter hitta fram till vår egen kommuns ställningstagande i ett
tematillägg till översiktsplanen.

Datum: 15 oktober
Namn: Magnus Gustafsson (gm John Olandersson)
Värsjö
Text: Under älgjakt stöttes en tjäderhöna med två stora kycklingar upp på mosse öster
Skånes Värsjö.
Datum: 15 oktober
Namn: Björn
Värsjö
Text: En varfågel i Värsjö by. I Slättsjö ett gäng dubbeltrastar. En av de sista(?) tranflockarna passerade över Örkelljunga 15.15. Ca 60 ex.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

15 oktober
Zigge
Lärkesholm
En ljudlig flock tranor åt SSO vid 16-tiden. Skymtade lite genom trädtaket, men
troligen 20-30 ex.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

16 oktober
Zigge
Lönnsjöholm
Svamptur öster om Långalts myr. Inga trattkantareller men en morkulla i bokskogen och korp på håll.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

17 oktober
ÖN exkursion gm Björn
Rönnen/Kullaberg
Exkursion med geologi och faktiskt även lite fågelskådning på programmet. Ja,
det blev inte så värst mycket med spanandet efter fågel! Vädret var med oss, en
klart blå himmel följde oss åtta hela tiden. Det e´ klart, långkallingar behövdes på
morgonen, 5 minusgrader i ottan. Men först blev det inga stenar eller geologi.
Rönnen badade i solsken när vi tittade efter en tuvsnäppa som varit där på lördagen. Mycket tofsvipor, storspovar lite här och där, 3 kärrsnäppor. Det kyliga väd-

ret har gjort att vadarna dragit vidare. Så detta med tuvsnäppan. Jo, den var kvar,
först med ryggen mot oss, sedan lyfte den och satte sig i en bättre position för
oss. Brushanestuk, den skarpa gränsen mellan vitt bröst och streckat övre
bröst/strupe, den svagt böjda näbben. Ransvik blev nästa stopp och fika på diamantklippan. Under tiden passerade en pilgrimsfalk in mot sundet, en grupp steglitser. När mackorna? svalts började Patrics geologilektion. Mycket förklarande
för oss noviser, många frågor. Bak oss blommade murgrönan, en av få växter
som gör detta på hösten. Ett kort besök på Kullabergs Naturum gjordes innan en
nedstigning till Josefinelust, och mer sten/bergkunskap förkunnades, stod på programmet. Klapperstensfältet med gnejsklipporna runtomkring, en diabasgång
genomskar området. Diabasen har här en egen sammansättning som gör den rödaktig, och den finns nästan bara här på Kullaberg. Den har fått namnet kullait. En
liten raritet i växtvärlden kollades också, ormbunken glansbräken, inne i en mindre grotta. Den finns enligt Zigge bara här, på Stenshuvud och uppe i Bohuslän.
Ja, detta och mycket fint väder var denna exkursion.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

17 oktober
Björn
Värsjön
Ett sent eftermiddagsbesök vid Värsjön. Änder på gång! Idag ca 40 storskrakar, 4
grågäss, 24 vigg, 11 brunänder, 12 knipor varav 6 hannar i grupp!, och en honf.
salskrake.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

20 oktober
Lennart
Västra Spång/Örkelljunga
Cyklade ett ärende om Strandhem och passerade bakom den stålnätsförsedda
stenmuren vid g:a E4. Där finns ett förråd av fröbärande växter som idag hade
lockat till sig 2 steglitser. Orädda som de är kom jag dem nära. I övrigt grönfink,
grönsiska, mesar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

21 oktober
Lennart
Värsjön
Två timmar med höstvinterskrud vid Värsjön före lunch känns som en förmån.
Kollade först södra änden och där var flest arter, ca 20 vigg, 7 knipor, 1 bergand
hona, 9 brunand, 2 skarv, 1 salskrake honfärgad, 2 domherre läte. Vid norra änden av sjön kunde jag skönja ca 50 storskrakar och ett 20-tal guppande obestämda i östra kanten. Vågbildning, värmedallring och annalkande snöfall satte P för
min skådning. Dock fanns det 4 skarvar på stenarna mittemot badplatsen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

24 oktober
Janne
Hjälmsjöbacken
Igår den 23:e okt sågs ett 50-tal sidensvansar kring vägen och vid husen, träden
där Hjälmsjöbacken tar slut ner mot byn till. Såg på nära håll... på väg till lördagstimmen med tennis.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

24 oktober
Mosscirkel (JJ)
Pinnå-reservatet
En högst inofficiell mosscirkel startade denna söndagförmiddag med att vi gick
runt i Pinnåområdet. Regnet droppade oftast genom krontaket, men lagom till fi-

kat upe på branthöjden, ovanför "Holmarna", bröt näst intill några solstrålar fram.
Att vi är noviser på mossområdet visade det sig snart, men visst trodde vi oss
kunna bestämma dunmossa, bräkenmossa, praktstjärnmossa, thujamossa m fl. I
det regntunga vädret hördes dock också enstaka drill från gärdsmygen och ett
flertal från rödhaken. Nästan "subsångsjungande". En trevlig, upplevelserik vandring. Och visst nyttjades den stabila, kanske halvtråkiga soffan uppe på krönet av
Zigge, Eva, Birgit och Pär. Annars kan man sitta på backen!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

24 oktober
Björn
Värsjön
Måste kolla om det fanns bergand i sjön. Obsade av sjön från tre ställen. Först
från Sjöholma då det strilade ett tätt regn från himlen. Härifrån 3 brunänder varav
en hona, 20 vigg, 2 storskarvar och 15 knipor spridda sjön. En grupp stjärtmesar i
skogen. Från Osbäcken syntes 3 skäggdoppingar, några knipor. I strandkanten
stjärtmesar och ett par tofsmesar. På håll mot Värsjönäs en grupp änder som jag
beslöt kolla lita närmare. Väl framme, som jag såg även från Osbäcken, 24 brunandshannar, 5 vigg och en bergandshona, som inte alla gånger är lätt att skilja
från viggar med vitt runt näbbroten. Bara 4 storskrakar syntes till.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

24 oktober
Birgit & Pär
Örkelljunga
Från lunchfönstret på fiket såg vi ut över terrassen. Där rörde sig ett tiotal sidensvansar från träd till träd. Intressant.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

25 oktober
Patric
Harbäckshult
12 sidensvansar i Harbäckshult igår och när jag gick av bussen i Örkelljunga
ikväll hördes deras ringande från ett av träden där. Såg tre stycken, men där kan
ha varit fler.

Datum: 25 oktober
Namn: Lennart
Text: Cyklade om Hjälmsjö på fm. och såg 4 sidensvansar. På sjön låg 1 skäggdopping,
1 knipa och 15 gräsänder. Vid nya bryggan var siskor i alarna, både grå- och
grön-. När jag kom ner till byn fanns det sidensvansar i träden runt Zigges fastighet, nog 6-7 st.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

25 oktober
Patric
Harbäckshult
Och 12 sidensvansar flög över här hemma i skymningen. Verkar finnas småflockar lite över allt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

26 oktober
Mattias Karlsson
Flinka
Såg i söndags, den 24:e, en varfågel nere i Flinka. Flög först efter det jag gått mot
den för att bli säker på bestämningen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

28 oktober
Lennart
Örkelljunga
Två fasantuppar vid f.d. Flinka affär och 1 glada vid boträdet vid Ringbo gård.
Även i Ljungaskog 1 glada.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

28 oktober
Björn
Slöjdsalen i Åsljunga
Med virke från Anderssons i V. Flinka sågades, spikades o borrades det av 12 flitiga personer på torsdagskvällen. Arbetsfördelningen funkade utmärkt även om
mätproceduren blev ett litet nålsöga under hela kvällen. Men det fungerade ändå.
Totalt tillverkades det 56 mesholkar, som väl får vara fullt godkänt på 2 och en
halv timme. Ändå anlände holkvirket lite efter angiven starttid! Holkarna färdigställs helt nästa torsdag med start kl. 18.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

29 oktober
Janne
Östra Ringarp
En ensam, låtande gråsiska flög över stugan i Ringarp igår.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

29 oktober
Zigge
Örkelljunga
Ett 50-tal sidensvansar i träden vid NST. En mindre flock över kyrkogården på
Vången.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

29 oktober
Patric
Örkelljunga
Minst 200 sidensvansar vid busstationen 16:30.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

31 oktober
Janne m fl
Klockgatan
Den informella mosscirkeln hade i eftermiddags sin första bestämningsträff inomhus - med tillgång till Zigges mikroskop. Vi försökte få ordning på några vanliga pinnåmossor: prakt- och skuggstjärnmossa, skogsbjörnmossa, krusbjörnmossa, dunmossa, fickmossa, thujamossa, grov hakmossa, bräkenmossa. Vi försökte
gemensamt finna ut vad som var typiskt för respektive art. När vi nästa gång letar
mossor utomhus ska biotopen, växtplatsen för arterna memoreras in. Vi får se om
vi kan göra framsteg.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

1 november
Janne
Östra Ringarp
Igår flög sju korpar över hygget vid gamla Hägerbacken i östra Ringarp. Klonkade, smålekte stundtals i luften.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

1 november
Lennart
Örkelljunga
Efter ett ärende på Strandhem före 10-fikat, hittade jag ett 15-tal gråsiskor bland
vinterståndarna bak nya stenmuren vid g:a E4. Och här hemma obsade vi minst
11 arter vid matningen, bl. a. stenknäck, större hackspett, nötskrika, domherre,
entita, bo- och bergfink.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

1 november
Björn
Värsjön
Besökte sjön denna sista dag i oktober. Tyvärr var det dimma över sjön som
gjorde det nästan omöjligt att se något. Dock syntes 100 storskrakar o 4 storskarvar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

4 november
Mattias Karlsson (gm Janne)
Gelita, Stidsvig
Förra torsdagen, den 28 oktober, iakttogs fyra olika strömstarar vid Gelitas dämme i Pinnån. Ett par av strömstararna visade upp ett säreget beteende: Kring metern ovan det skummande vattnet vid dämmet ställde sig fågeln att ryttla och spana neråt... för att strax dyka ner och försvinna i den kanske 50-60 cm djupa åfårans ”innandöme”. När strömstaren kom upp igen satte den sig på någon tvärande
stock, för att sen åter komma och ryttla vid det lilla fallet! Mattias som jobbat på
företaget ett flertal år har aldrig sett något liknande beteende förut.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

4 november
Ronny Brinck (gm systern Görtie Almén)
Äljalt
Ett par tjäderrapporter från Äljalt, röketrakten. Den 23/10 sågs en tjäderhöna på
Rågmyren och den 30/10 stöttes en tjädertupp upp från ett närliggande mosskomplex.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

6 november
Eva, Janne
Östra Ringarp
Vinterfågelmatningen startade för en vecka sen... fast det mest ännu bara känns
höst. Men minuterna efter det att solrosfröna var på plats i fågelbordet var de första nyfikna talgoxarna likaså på plats! Bordsgäster hittills denna matsäsong är
just talgoxar, även blåmes, entita och den ”karska” nötväckan. De i år talrika nötskrikorna har också haft representant utsänd. Denna morgon kom en gröngöling,
troligen en hona, och satte sig i boken intill, granskade kanske småfågellivet
kring fågelbordet innan den tungt, vågligt drog iväg i riktning stugans gavelsida.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

6 november
Lennart
Örkelljunga
Tog en tur på två hjul om Harbäckshult och där hittade jag mindre korsnäbb, trastar björk- och rödvinge, nötskrika och 1 ex sädesärla som letade matnyttigt efter
traktor med harv. Det är väl en tämligen sen obs? Sedan bar det ner till Ramnekärr och Ljungaskog och hem längs cykelleden. I obsväg blev det i övrigt korp,
ormvråk, glada, fasantupp som lät och sist 3 ex kanadagås som drog söderut.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

6 november
ÖN arrangemang gm Björn
Åsljunga slöjdsal
På torsdagen den 4 nov. arbetades det åter i slöjdsalen. Alla de 56 mesholkarna
blev helt färdigställda, dvs. försedda med hackspettskydd, fick upphängningsanordning, blev ytbehandlade, av nio personer på knappa 2 timmar. Bra jobbat.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

6 november
Björn
Värsjön
Bättre blick över sjön jämfört med sist jag var här. Ca 100 storskrakar, en honf.
salskrake, 2 honf. bergänder, 17 vigg, ca 40 knipor varav vid något tillfälle 18 respektive 11 ex låg tillsammans, 2 skäggdoppingar, en storskarv, 10 kanadagäss,
och 2 fiskmåsar kollade? sin sjö inför nästa vår. Ett antal passerande gråsiskor,
minst 7 ex, 7 stjärtmesar, domherre, en korp.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

7 november
Mosscirkeln
Östra Ringarp
En 3-4 timmars vandring i höstskogen, med ögonen efter våra vanliga mossor.
Idag höll vi oss i markerna öster om Hjälmsjön, med omväxlande bokskog, granskog, blandskog. Markvanliga arter från stjärnmoss-, kvastmoss- och björnmossläktena börjar igenkännas med större säkerhet. Kammossan tar man knappt fel
på, kanske inte heller på grov hakmossa (västlig hakmossa) och vågig sidenmossa. Skillnaden mellan thujamossa och husmossa luppades och bergklomossans
olika former begrundades (stor skillnad mellan sten-, stubbväxande och de som
växer högre upp på exv. en bokstam). Slutligen sågs den kuddformande blåmossan (falsk vitmossa) växande utmed stigen nära Hjälmsjön. Fikat intogs vid den
gamla badplatsen Lasapellas. Fem-sex nästan tofsvipelika fågelsilhuetter flög söderut. Vi blev lite konfysa...

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

8 november
Janne
Åsljunga
En mindre sidensvansflock på 15-tal fåglar flög förbi vid Reiserska skolan i morgontimmen - när holkar skulle förflyttas.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

9 november
Birgit
Örkelljunga
Stenknäckar på besök vid matbordet utanför köksfönstret. De precis som grönfinkar, blåmesar och talgoxar gillar solrosfröerna. Fina men lite skygga fåglar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

14 november
Janne m.fl.
Pinnån, vattenverket, Ekholm
En strömstare visade sig nedströms reningsverket, 10-tal korsnäbbar flög förbi. I
övrigt planterades 400 knappt meterstora alar vid Pinnåns strandbrinkar, framförallt på sydsidan. Avsikten är att på lång sikt skapa bättre förhållande för fisken,
exv öringen. När åvattnet under heta sommartider blir alltför uppvärmt får detta
negativ effekt på fiskarna. En uppväxt alridå förhindrar detta, förhindrar igenväxning med vass och binder strandbrinken. Dessutom göder de kväverika albladen vattnet till fromma för allehanda sländor mm. Säger de som vet. Dessa al-

planteringsinsatser gjordes av medlemmar ur Hjälmsjöns/Pinnåns fiskevårdsområdesförening under överinseende av Anders Eklöv, Lund.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

14 november
Björn
Värsjön
Ett farsdagsbesök vid sjön. Sjön låg helt stilla, och inga ljud från människor eller
bilar hördes. Många storskrakar, ca 170 ex och bland dem fiskade några storskarvar, som tydligen drog nytta av skrakarnas fiskafänge för att själva skaffa föda.
Tre honfärgade salskrakar, 17 vigg, ca 30 knipor spridda i sjön, 4 skäggdoppingar. I Jälla sjö 8 sångsvanar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

14 november
gm John Olandersson
Sjöholma
Tjäderhöna sågs under jakt på grusväg en bit väster om Sjöholmagårdarna.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

16 november
Janne
Hjälmsjö
En häger flög på mäktiga, seglande vingar när den avspanade den isbelagda
dammen vid Vibergs nära Hjälmsjön. Hägern är ju lite av en gäckare, vår kunskap om förekomst och då speciellt vad gäller häckningsplatser är väl smått minimala. I alla fall för vår egen kommun, Örkelljunga. Kommande specialinventeringsinsatser?

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

17 november
ÖN möte (JJ)
Utbildningscentrum
14 personer hade infunnit sig för att diskutera föreningens engagemang och olika
verksamhetsgrenar. Naturvård, inventeringar, exkursionsverksamhet, cirklar, tidningen Alcedo, hemsidan, besvarade remisser hörde till det som stod på agendan.
Efter gemensam genomgång delade vi oss i tre smågrupper... och samlades sen
åter för ”utvärdering”. En hel del beröm uttalades över exv. slåtterinsatser, över
Alcedo och engagemangen i form av exkursioner, holkspikning mm. Satsningen
på barn, ungdom har delvis börjat men lyftes fram som livsviktig inför framtiden.
En bra ventilation kring ÖN:s agerande i samband med kommunens ”färdigställande” av Pinnå-reservatet fick god plats på slutet av mötet. En önskan framfördes om att vi också borde se det positiva i allt som gjorts. Diskussion vidtog!
Sammantaget var det klart stimulerande att ett flertal medlemmar bemödat sig att
komma och dela med sig.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

17 november
Länsstyrelse, Skogssällskap, Johanssons i Ekholm, Janne (JJ)
Grytåsa
Jag (JJ) var med på en hörna när länsstyrelsens kontrollenhet kollade skogsbetet i
Grytåsa. Diskussioner kring vad som är skogsbete, vad som är bidragsberättigat enligt EU:s direktiv. Medan vi vandrade i den talldominerade skogen med riklig
enbuskundervegetation sprang Bengt Nilsson från Skogssällskapet på en vacker
blomkålssvamp! Vi lät den lysa intill sin tallstam. Från skyn hördes några gråsiskor, ett gäng trastar, domherrar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

18 november
Janne/Tony
Grytåsa
I samband med vandringen i Möllers skog igår, under onsdagen, hittades förutom
den redan omnämnda, otvetydiga blomkålssvampen, även en för oss amatörer
okänd fungi. Med hjälp av några digitalbilder och ett par mail till/från Tony kom
vi fram till att rätt svar var: frostvaxskivling! Tony har inte haft den tidigare i Örkelljunga, men uppmärksammat den på flertal andra håll under senare år. Troligen något försummad. Svampen ses visst företrädesvis när de första frostnätterna
passerat förbi.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

18 november
Lennart
Hjälmsjön
7 rastande kanadagäss på sjön 8:25.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

19 november
Janne (o Zigge)
Grytåsa, Flinka sjö
Vi var tillsammans med Skogssällskapets Anders Larsson och Jonas Olsson för
att ta del av deras slutplaner på stigdragning och tornbygge i närheten av Flinkasjö - ingående i Strövområdet. Kompletterande de olika vandringsstigarna ska
Region Skåne försöka tränga in en ridstig. Dess sträckning diskuterades och vi
från ÖN hade några synpunkter vad gäller åsen nära fågeltornet. Enligt nytt förslag ska därför vandringsstigen gå uppe på åsen (med viss utsikt över sjön) och
ridstigen får ta över den nedanför liggande skogsvägen. Jonas har tagit sig an
tornbygget, nu efter det att Regionen har ansvaret för nya besökare. Stora delar
av trävirket kommer att bytas ut mot lärk och ett tak ska byggas över det hela.
Den lutande björken har fällts. Byggarbetet ska nog göras närmsta veckorna. Vi
hoppades på inbjudan till "nyinvigningen"! Anders och Jonas var trevliga att prata med. Vår medverkan är föranledd av att länsstyrelsen tyckt att vi skulle få ha
ett ord med i laget, pga av vår kunskap om markerna, naturen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

19 november
Lennart
Örkelljunga
Toppen! Toppen! att tornet skall förnyas och få ett tak. Då blir det ännu skönare
att övernatta där framåt vårkanten!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

20 november
ÖN exkursion gm Birgit och Pär
Store sjö
På programmet denna novemberlördag stod en vandring kring Store sjö. Gråmulet väder och gårdagens snö kanske gjorde att deltagandet begränsades till fem
personer. Store sjö bjöd oss dock på en angenäm vandring i hela tre landskap:
Skåne, Halland och Småland. Naturen visade sina gråskalor över sjöns spegelblanka yta denna vinstilla dag. Där skogen tätnade fann vi en del mossor som vi
lämpligt kunde repetera: kam-, kvast-, bergklo-, vägg-, björn- och, till sist, även
husmossa. Tre vildsvin kom emot oss i rasande fart utmed en väg och lyckades
höja pulsen några snäpp innan hägnet upptäcktes av oss. Längre fram fångade ett
högfrekvent fågelläte vårt intresse – kanske en kungsfågel? Lennart plockade
fram denna lilla fågels läte i sin mobil och spelade upp det. Snart hade vi minst
fem förbryllade kungsfåglar som nyfiket cirklade runt oss, en stor upplevelse i

det lilla formatet. Tre fikastopp hann vi med. Om det var ett i varje landskap vet
bara de som var med.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

21 november
Patric, Janne
Höllviken
En tvådagar lång inneträff kring ”Biologisk mångfald i Skåne” hölls denna helg
nere i Höllviken, vid Falsterbonäset, med ett flertal olika naturföreningar fungerande som arrangörer. Undertecknade var med från örkelljungahorisont. Dagarna
var uppfyllda med ett stort antal knappt halvtimmes långa föredrag. Hela 12 st. på
lördagen och 9 på söndagen. Kunniga, erfarna biologer, naturvårdare som Urban
Emanuelsson, Ulf Gärdenfors, Björn Risinger, Henrik Smith, Mikael Svensson,
Anders Wirdheim, Anders Olsson, Torbjörn Tyler m fl faktafyllde dessa novemberdagar. Ämnesområdena spände sig över breda fält... Från mer allmänna strategier hos centralt jobbande folk på Artdatabanken och Centrum för biologisk
mångfald i Uppsala till ”speciellt värdefulla miljöer” i form av odlingslandskap,
rikkärr, bangårdar och sandmarker. De senare behandlades av både konsulter,
länsstyrelsefolk och universitetsprofessorer. Sista dagen lyftes olika artgrupper
som Skånes fåglar, mossor, vildbin, trollsländor och andra insekter upp på filmduken. Ett stort antal besökare, medaktörer fanns på plats! Spännande dagar, men
vi ute i periferin (Örkelljunga) kanske saknade exempel från vår egen hemmanatur och de skriande behoven av aktiva insatser gentemot olika markägare togs
nästan inte upp alls. Kanske något för en kommande konferens? Som bekant är
naturvårdare och naturexpertis inte alltid fullmatade med respekt för och vettig
psykologi gentemot just markägare och andra intressegrupper.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

22 november
Björn
Värsjön
Från Sjöholmahållet. 50 storskrakar, 2 skäggdoppingar, en honf salskrake, en
bergandshona, 30 vigg, ca 20 knipor.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

23 november
Janne
Östra Ringarp
Frisk vandring i eftermiddagens blöthet och smått nordliga vind. Upp till betade
gräsmarker vid motorvägen, småbökade av vildsvin. Ner till grannen som just
sett en skabbräv, utan hår på ena sidan. Han hann dock inte nedlägga den. Längs
sjön, fågeltomt, småruskigt när vinden svepte runt hörnan.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

25 november
Janne
Ekets bygdegård
Var i kväll och lyssnade på Henrik Barnekow från Skånska Jägarförbundet i
Ekets bygdegård, som pratade om vildsvin och behovet av samordnad jakt för att
komma till rätta med den expanderande stammen. LRF hade ordnat mötet och
50-60 jordbrukare resp. jägare hade bänkat sig. Under säsongen 2009/10 sköts 65
000 svin i landet. Avskjutningen har fördubblats på tre år. Preliminärt sköts 14
500 i Skåne under 2009. Det pratades om attityder till vildsvin, vilka det finns en
mängd av. En förnuftigt utformad jaktpolicy beskrevs... varvid framförallt gruppernas års- och smågrisar borde skjutas. Ledarsuggan ska alltid fredas. Utfodringen kommer, enligt Barnekow troligen snart att regleras. Han ansåg själv att
endast oförädlade jordbruksprodukter borde kunna få komma i fråga. Själv fick

jag göra reklam för vår föreläsningsserie om natur- och kulturlandskapet i jan/feb
2011.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

27 november
Janne
Östra Ringarp, Rackarebäcken
Glömde nämna att jag upplevde en stjärtmesflock på 8-10 fåglar i torsdags när
jag väntade på bussen nära Rackarebäcken. De är alltid så näpna och deras säregna läte tränger igenom och får ens ögon att leta febrilt.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

27 november
Birgit
Örkelljunga
Sångsvanar i flock söderut, det skulle kanske vi också, söderut alltså! Igår såg jag
ca 10-12 st och i torsdags en större flock på ca 20 ex i samma riktning.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

28 november
Birgit & Pär
Örkelljunga
En varfågel på Ringåsen idag, i bokskogen, upptäckte vi när vi kom gående i vintervädret.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

28 november
Janne
Flinkatornet
Strax innan dagen börjat bli kväll nådde jag Flinkatornet. Svagt snöfall, stilla.
Vintrigt. Inga fåglar sågs i den lilla vak som finns efter isskorpans infinnande.
Skulle beskåda hur Jonas på Skogssällskapet hunnit med nybygget av det gamla
fågeltornet. Lennart skvallrat. Men vädret hade nog medfört att snickrandet avbrutits. Halva taket, beläget på ”hög höjd”, var lagt - i övrigt som innan. En vacker flock med stjärtmesar (7 st.) alldeles intill tornet, flög därefter ut över kanten
av sjön. Gärdsmyg snabbsmattrade. Det var halt av isbildning efter snickarens
fotsteg!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 november
Lennart o Margit
Kyrkolycke
Ett 90-tal vitkindade gäss drog förbi åt sydväst igår när vi pulsade i snön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 november
Zigge
Örkelljunga
Tre snösiskor vid fröautomaten! 2 hannar 1 hona.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 november
Janne
Östra Ringarp
Min rapport mer ”trivial”, en talgoxe. Men det roliga var att se den käka/näbba
snö (kristalliserat vatten) med högsta energi knappt tre meter framför mig. Satt på
en grangren med en samlad snöfläck... Och tyckte väl att min belägenhet med ett
fönster emellan var en trygghetsfaktor!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 november
Lennart
Bruketområdet
2 strömstarar fick jag ögonen på vid en promenad längs Pinnån i em. Annars
mycket tyst, men mycket vatten i ån och fint med is på stenar, hängande grenar
och i fallen. Sjön nästan tillfrusen och härligt solsken.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

3 december
Janne
Grytåsa
Drog mig under någon timme mitt på dagen fram längs Flinkabäcken för att kolla
spår i snön. Blev mest kameraplåtande av motiv i det rinnande, frysta vattnet.
Minst 8 sångsvanar i Pinnån, 2 kniphannar, några gräsänder. Enstaka siskor, mesar, koltrast. Spår efter skogsmus, ekorre, hundar (kanske räv), rådjur, enstaka
människor. Men inga misstänkta utterkanor. Härligt gå längs bäcken, fick ibland
tränga mig fram. Fikapaus med cigarr vid nedre kvarnstället, bra sittplats på stenblocken från dämmet. Så pass långt in hördes trafiken bara delvis. Ute vid ån desto mer.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

4 december
ÖN aktivitet
Ingeborrarps julmarknad
Denna lördag liksom morgondagens söndag står vi nere i Smedjan vid Krökatorpet och gör oss synliga. Holkar ska försöka säljas medan gamla Alcedotidningar
delas ut gratis. Lennarts fina modell av Flinkatornet visas också upp. Pär och
Birgit tog första ½-timmespasset, Birgit J och John O det andra. Imorgon flaggar
paret Elman för föreningen, avlösta av Eva och Viktoria.
Datum: 4 december
Namn: Lennart
Ort:
Kvarteret Sågen
Text: En häger flög upp från bäcken som rinner bakom våra fasigheter här på G
Hallandsvägen. För övrigt hade vi 8 stjärtmesar vid matningen idag och 12 talgoxar i förgår förutom de vanliga.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

5 december
Eva, Janne
Östra Ringarp
Rapport från senaste dagarnas fågelbord (minimiantal): 2 nötskrikor, 1 skata, 2
koltrastar, 7 domherrar, 2 nötväckor, 10-tal talgoxar, 5 blåmesar, 2 entitor, (1
svartmes - ej sista veckorna), 1 större hackspett (hona), 2 ekorrar. Anm. Nötskrikorna tjuvar talgbollarna!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

5 december
Eva, Janne
Östra Ringarp
Rapport från senaste dagarnas fågelbord (minimiantal): 2 nötskrikor, 1 skata, 2
koltrastar, 7 domherrar, 2 nötväckor, 10-tal talgoxar, 5 blåmesar, 2 entitor, (1
svartmes - ej sista veckorna), 1 större hackspett (hona), 2 ekorrar. Anm. Nötskrikorna tjuvar talgbollarna!!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

5 december
Eva, Janne
Östra Ringarp
Rödhake i ental syns också till emellanåt kring hus och fågelbordet.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

5 december
John Olandersson
Örkelljunga 2010-12-05
Har upp till 10-12 koltrastar dagligen som vi matar med äpplen, har redan förbrukat 20 kg solrosfrön till våra mesar och pilfinkar, och så har vi 2 st. ekorrar
som gömmer nötkärnor i gräsmattan, så efter 20 min. kommer nötskrikan och
plundrar deras gömställen och tar nötterna

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

6 december
Kurt Arne
Sönderössjö
I eftermiddags såg jag en Orre som satt i en snötyngd björk i örnalt.Ingen vanlig
syn nuförtiden. Man gläds över ett sådan iakttagelse.

Datum: 8 december
Namn: Alcedoredaktionen
Östra Ringarp
Text: Decembernumret av Alcedo ska i dagarna lämnas in för tryckning i Tyringe,
Hässleholm. Det kanske kan ses som ett jultecken det också. Vi får hoppas att det
tekniska fungerar och att du, ni har ett blad i handen innan det är julhelg och en
traditionell Hallands Väderö-utflykt!
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

8 december
ÖN bildvisning
Utbildningscentrum
Inneaktiviteten "Egna bilder" genomfördes denna torsdagkväll. Vintern låg djup
där ute - där inne visades 4-500 bilder av fem olika fotografer. Det var hemmatyckaren från Ringarp, det var hallänningen Schale, det var energiknippet Lennart, det var vår styve fotograf från Ängelholmsvägen och till sist var det fjällvurmarna Svensson från Klockgatan. 23 personer hade bänkat sig och åtnjöt
många olika potpurrier, kompositioner. Frukt utdelades till behövande.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

10 december
Lennart
Västra Flinka
Gjorde en tur om Ekholm/Flinka/Grytåsa och vid f.d. Nils Nilssons i Västra Flinka var dagens obs. I dungen med lärkträd öster om gården, belysta av solen, sökte
30-tal blåmes efter föda. 2 gråsiskor hittade jag också och 15-tal stjärtmesar
blandade sig i matsökandet. Vid ridskolan i Grytåsa 12 gulsparv, annars rätt tyst.
Visst, större hackspett hona när jag var på gång in mot fågeltornet. Det har inte
blivit mer byggt på det sen sist.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

12 december
John Olandersson
Ekholm
Lite orienteringslöpning med karta på Ekholmsbladet fann jag mycket spår av
älg, 300 m uppströms från vattenverket ca. 70 m från Pinnån var där nattlegor

från 2-3 älgar, dessutom idag tisd.14 dec var där strömstare intill bron vid vattenverket.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

12 december
Lars Lindström (gm JJ)
Skånes Fagerhult socken
Observerade tjädrar under augusti - oktober. Fyra kycklingar i höjd med Karsatorp (augusti). Två tjädertuppar samtidigt i anslutning till den stora Fagerhultamossen. Dessutom enstaka obsar av hönor, enstaka tuppar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

17 december
Björn
Slättsjö
I onsdags, den 15:e dec, två orrtuppar flög över fälten, för att sedan sätta sig i två
grantoppar.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

19 december
Viktoria Eva
Grytåsa
Idag på förmiddagen såg vi en havsörn i höjd med Möllers skog när vi kom
åkande på E4:an. Den kom från samåkningsplatsen flög över vägen och landade i
ett träd intill, sen lyfte den och flög tillbaka samma håll som den kom ifrån.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

20 december
John Olandersson
Örkelljunga
Dom senaste 5 kvällarna har vi haft besök av 15-20 st gräsänder på tomten, dom
rensar resterna på marken vid fågelborden, efter ett tag lägger dom sig för att vila
med näbben under vingarna, men där är alltid minst 2 som sträcker hals och vaktar, efter en kvart är det några nya som tar över vakten, i morse var där nya spår
efter rådjur, get och kid på infarten och även in under carporten och vidare mot
entrén.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

23 december
Ekologgruppen (gm JJ)
Pinnån vid Landis och Vattenverket
Den 5 oktober 2010 togs bottenfaunaprover i Pinnån av Ekologgruppen i Landskrona. Lokalen vid Landisbanan. Här fanns ett måttligt högt individantal, dominerat av den lilla musslan Pisidium sp. som stod för ca 1/3 av individerna. Musslor är filtrerare och de gynnas t ex av sjöutlopp, där utflöde av plankton sker. Den
renvattenindikerande bäckbaggen Limnius volckmari stod också för ca 1/3 av individantalet, vilket visar att lokalen har goda syrgasförhållanden. Lokal just nedströms gångbron vid Vattenverket. Här fanns ett mycket högt individantal, helt
dominerat av den försurningskänsliga dagsländan Caenis rivulorum. Den trivs
med ett visst mått av organisk pålagring och kan ha gynnats av läget nedströms
reningsverket. Filtrerande djur som nattsländan Hydropsyche siltalai och musslan
Pisidium sp. var också talrika. Naturvärdet bedömdes vara ”allmänt” resp ”högt”
vid de två lokalerna. Två ovanliga snäckarter påträffades. Intill Landisbanan hittades ett ex av Valvata piscinalis och intill Vattenverket hittades två ex av Physella heterostropha. Ingen av dem har tidigare noterats från Pinnån. Bottenfaunaproverna togs efter initiativ från Hjälmsjöns/Pinnåns fiskevårdsområdesförening
och finansierades gm länsstyrelsen.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

24 december
Janne, Eva
Östra Ringarp
Den vintriga vintern fortsätter. En blåmes sjöng dock nästan till i närheten av fågelbordet. Längs den pulsiga vandringen upp till motorvägsåkrarna var det dock
vintertyst - på fågelfronten. Snödjupet låg väl mest mellan 35-50 cm... fykte lite
ihop det på sina håll i den snålkalla vinden.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

24 december
Björn
Ekorrstigen Örkelljunga
Lite kort från fågelbordsplatsen denna svåra överlevnadsperiod för allt vilt. Ett
gäng nötskrikor huserar ibland vid fågelbordet och då försvinner i stort sett all
småfågel förutom några koltrastar. Antalet nötskrikor kan ibland vara 8 ex. Ett
par talltitor, ett stort antal talgoxar, inte alla så många blåmesar! Har många av
dessa flyttat i år? Svartmesar ofta huserande på hängande fett, idag ingen nötväcka konstigt nog, ej heller gulsparv, men rödhaken kvar och idag en bofink!

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

25 december
Kurt Arne
Sönderössjö
God fortsättning på julen. Kyla och vintern håller i sig, det märks på gästerna vid
fågelbordet. Idag juldagen hade jag utöver det vanliga en ormvråk på talgstycket
som jag hängt upp för mesarna, plus ett rådjur som kalasade av trastarnas äpple.
Julhälsning Kurt Arne i Sönderössjö.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

25 december
Eva, Janne
Smörmyr
Denna drygt ”10-grader-minus”-förmiddag åkte vi till Smörmyr, parkerade vid
”Tores” och pulsade i en timmes tid (drygt) ute i solen och snövidderna. Härligt.
Fågelfattigt. Ganska tyst. Fotografera olika snömönster, ofta fabricerade med
hjälp av vinden. Dikena mellan torvbrytarytorna var snöfyllda men smått förrädiska. Vi fikade, en liten cigarr och förbiflygande korpar. Minst sex, troligen nio
svarta fåglar. Spanade in oss. Tomt med riktig småfågel. Spår i snön efter rådjur,
räv, hare och faktiskt stod en fjolårsälg mitt på vägen innan vi kom till vår P-plats
vid 9.30-tiden. Danske ägaren till Tores gård hade sett 16-taggare innan i höstas.
Han hade pratat med länsstyrelsen om torvbrytarnas dåliga hänsyn till miljön.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

25 december
Lennart
G:a Hallandsvägen Örkelljunga
God fortsättning på julhelgen. Vi har ju lite olika utsikter mot den bistra naturen
av tidigare skrivares noteringar att döma. Idag mest fönstertittning för min del
och det som är mest intressant är stjärtmesarnas ständiga besök. De har visat sig
varje vecka sedan vinter kom, 7-8 ex. Idag kunde jag räkna in 11 ex. och de flesta
såg ut att vara en blandform mellan den nordiska rasen caudatus och den kontinentala europaeus, eftersom de var gråaktiga på huvudet. Den nordiska rasen är
ju helt vit. Så var det 4 domherre, 2 entita, minst 5 blåmes, (en dag räknade jag
till 7 ex) 1 nötväcka och 7-8 talgoxe. Rödhaken som var här tidigare har inte setts
till på ett tag, men sparvhöken har gjort besök här med efterlämnade lösfjädrar på
marken. 1 ex nötskrika var på visit häromdagen. Och så 4 koltrastar som dagligen
kämpar om den bästa maten. De gillar krossade jordnötter, likaväl som mesarna,

och så äpple förstås. Entitornas favorit är hampfrö. När det är brist på arter blir
det intressant med detaljer och iakttagelser av karaktärer.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

26 december
programansvarig
Netto
Vinterns fortvaro och ganska bistra anlete förde med sig att inga hugade Väderöresenärer dök upp nere vid Netto denna Annandag jul morgon.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

26 december
Zigge
Örkelljunga
På grund av ryggont får dagens besök på Hallands Väderö ske med hjälp av Urban Ekstams och Nils Forsheds ”Hallands Väderö - naturen och historien”. Boken är ett måste!! Ingen vanlig naturskildring, utan också en lärobok i historia,
naturvård, populationsdynamik, ekens och bokens ekologi och dess lavar, svampar och insekter. Allt från det att ön reste sig ur havet, över slaget vid Svolder år
1000, den medeltida sillboomen, ön som betesmark och vedförråd till dagens
skyddade naturpark. Om naturen, växterna, djuren, brukarna, sjöfarten, besökarna. Och mycket mer. Det hela rikt illustrerat med underbara teckningar.

Datum: 26 december
Namn: Eva
Text: Istället för Hallands Väderö blev det en vandring nere i Pinnåområdet. En strömstare stod och knixade i kanten av den kraftiga åsvängen nära den nya bron. Något mer i fågelväg upplevde jag inte men en massa fina vinterbilder blev det.
Däremot så kom det en häger flygande över Nettos parkering mot Pinnån vid
halv nio tiden då jag skulle invänta exkursionsdeltagarna.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

26 december
Janne
Östra Ringarp
Mitt över vägen låg ett otal nedfallna granskott. Något man lite till mans sett här
och där... kanske. ”I samband med att ekorren förtär knoppar av barrträd biter den
ofta av skotten. Särskilt vintertid kan det på marken ligga en mängd avbitna granskott, som saknar en del av knopparna. Skotten blir speciellt iögonfallande om de
ligger som ett täcke på snön. Ekorren föredrar de kransställda hanblomknopparna, vilka har ett större näringsvärde än de vegetativa.” Ur Birger Jensens bok
Nordens däggdjur.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

28 december
ÖN träff med Roddarklubb (JJ)
Centrumhuset
ÖN (Zigge, JJ) och Hjälmsjöns/Pinnåns FVO träffade i kväll representanter för
Skånes Roddförbund. Vi blev informerade om de ganska vidlyftiga planer som
tagits fram för området vid Hjälmsjöns roddarstadion. Idrott, turism och konferensmöjligheter ska här i framtiden fylla plats och tid. Har man tänkt. Med hjälp
av Leadermedel har man utarbetat ett koncept som presenterades. Motionslokaler, övernattningar, matsal, konferenslokaler, husbåtar skulle ingå i ett projekt på
kanske bortåt 25-35 miljoner (kanske mycket mer?), vilket enligt förhoppningarna skulle stå färdigt 2012-13. Ett fastighetsbolag och ett driftsbolag skulle stå
bakom det hela när allt blivit klart. Var sen själva roddarklubben blivit av? Mer
närliggande finns en önskan om muddring av framförallt sjöns målområde för att

trygga tävlingsverksamheten. Om myndigheterna ger klartecken. Påverkan på natur och fiskeintresse av projektet? Kanske inte så mycket, inte så mycket mer än
innan. Men vem som egentligen äger rätten att bestämma över hur en sjö får exploateras, nyttjas i form av båttävlingar mm blev en öppen fråga även efter detta
möte.
Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 december
Janne
Lund
Varit två knappa halvdagar nere i Lund. Koltrasten satt vid stationen, nästan beredd att vårsjunga. Gladan strök över takkonstruktionerna. Nere vid Reningsverket fanns 50-70 steglitser i kardväddens mycket talrikt förekommande vinterståndare. I öppna delar av dammsystemet fanns visslande bläsänder, spikande sothöns, gräsänder, vigg, knipa, storskrak, sång- och knölsvan, skarv. Någon forsärla lär övervintra i de mer varmvattenrika delarna av verket.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 december
Lennart o Margit
Örkelljunga
En taltrast satt och njöt i morgonljuset i en idegran, medan vi åt frukost.

Datum:
Namn:
Ort:
Text:

30 december
Janne
Lund
Varit två knappa halvdagar nere i Lund. Koltrasten satt vid stationen, nästan beredd att vårsjunga. Gladan strök över takkonstruktionerna. Nere vid Reningsverket fanns 50-70 steglitser i kardväddens mycket talrikt förekommande vinterståndare. I öppna delar av dammsystemet fanns visslande bläsänder, spikande sothöns, gräsänder, vigg, knipa, storskrak, sång- och knölsvan, skarv. Någon forsärla lär övervintra i de mer varmvattenrika delarna av verket.

